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HALOVÉ ME 2021 V TORUNI
Bronz s cenou zlata
Medaila je malý zázrak, vraví pokorne Ján Volko
Volkove štatistiky: medaily a najlepšie časy na 60 m
36. halové Me v atletike objektívom fotoreportérov

HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2021
Výborní šprintéri, Hazuchovej rekordné sólo
Sahajdovo čakanie na halové zlato
naháňačka za rekordom:  
Čorejová áno, Molnárová nie
Medailová bilancia a najúspešnejší jednotlivci
U NÁS V KLUBE
BK Lysá pod Makytou:  
Malý klub s veľkými výsledkami
TALENT
Líza Hazuchová:  
Lieta na dráhe, chcela by aj vo vesmíre
ŠTATISTICKÁ PRÍLOHA
Štyridsaťročné jubileum  
Dudinskej päťdesiatky vo faktoch
DETSKÁ ATLETIKA
Detská atletika zatiaľ on -line, v lete azda opäť naživo
NÁVRATY
Dudinská 50: Rozlúčka s Tóthom aj päťdesiatkou
Matej Tóth v Dudinciach – fakty
Maťov stĺpček
Míting elán: Pandémia takmer prekazila jubileum
Banskobystrická latka:  
Mahučichová prekonala aj Vlašičovú!
Juniorské halové M -SR:  
Forster najúspešnejšia, rekord Hazuchovej
VČERA A DNES
národný beh Devín – Bratislava slávi storočnicu: 
Klenot slovenského športu  
(strácaný a znova nachádzaný)
PERSONÁLIE
Oslavujú
Opustili nás
ROZHODCOVSKÉ OKIENKO
V akej obuvi môžete behať, skákať alebo vrhať?

O SEZÓNE, KTORÁ TAKMER ANI NEBOLA
Máme za sebou halovú sezónu. 

Áno, asi je zbytočné opakovať, že sezó
nu ako nikdy predtým, a že dúfame, že 
ďalšiu takú už nezažijeme. Ťažko sa mi 
píše už len výraz „sezóna“, keďže naša 
domáca trvala tri víkendy, čiže iba dva 
týždne. Avšak treba povedať, že aj tie 
dva týždne môžeme považovať za zá
zrak, lebo väčšina športov dostala na 
Slovensku totálnu stopku.

Mrzí nás, že sa nenašiel priestor pre mládež (nie však našou 
vinou), ale tešíme sa aspoň z  toho, že sa nám podarilo zorgani
zovať míting Elán a majstrovstvá Slovenska dospelých a juniorov. 
Napriek denno dennému naliehaniu na kompetentných a hľada
niu riešení nebolo možné urobiť viac. Samozrejme, občas sa nájdu 
„experti“, ktorí majú riešenie na všetko, ide však skôr o ľudí, ktorí 
nemajú skúsenosť s realitou, len nerealizovateľné geniálne nápa
dy končiace sa na sociálnych sieťach…

Iste, aj my si občas zahromžíme na niektoré rozhodnutia, opat
renia a veci, ktoré považujeme za nezmyselné. Na druhej strane 
musíme vnímať realitu a  fakt, že právo rozhodovať o  postupoch 
a opatreniach majú iní (nie je im veru čo závidieť), nie my.

Pozitívom je, že halová sezóna sa pre našu atletiku skončila 
úspešne. Ján Volko opäť potvrdil, že patrí medzi európsku šprintér
sku elitu, Monika Weigertová zaznamenala veľký progres a treba 
povedať, že ani ostatní účastníci halových ME v Toruni nesklamali. 
Áno, o tom, kto a či sklamal, môžeme vždy polemizovať. Ale dom
nievam sa, že len ten, kto dosahoval aspoň porovnateľné výsledky 
ako naši reprezentanti (či už ako tréner alebo športovec), vie, čo 
znamená čo i len účasť na európskom šampionáte.

Dôležité je, že v tomto neľahkom a mnohokrát depresívnom 
období nám atletika priniesla radosť, pozitívne emócie a hrdosť, že 
sme členmi veľkej a úspešnej atletickej rodiny. Preto – tak ako sme 
bojovali deň čo deň za atletiku doteraz, a to naozaj aj na najvyšších 
miestach – budeme za ňu bojovať aj naďalej.

Koronakríza sa neskončí mávnutím čarovného prútika, ale 
všetci dúfame, že sme blízko toho, aby sme sa dostali do normálu. 
Aj atletického. Zostáva nám len veriť, že keď sa všetko šťastne skon
čí, podarí sa nám opäť prilákať k atletike čo najviac mladých ľudí, 
lebo sme si vedomí, že odstraňovať dôsledky pandémie nebude 
ľahké. A to nielen pokiaľ ide o výkonnostný a vrcholový šport, ale aj 
z hľadiska zdravia a pohybových aktivít bežnej populácie.

Čaká nás, dúfajme, bohaté atletické leto. Okrem absolútneho 
vrcholu, olympijských hier, ktoré budú prvýkrát v histórii v nepár
nom roku, aj majstrovstvá Európy družstiev a viaceré mládežníc
ke šampionáty. Verím, že sa opäť budeme stretávať na súťažiach 
a prežívať každodenné starosti a radosti. Ako kedysi.

 MaRTIn PUPIŠ, šéftréner Slovenského atletického zväzu
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sa dá kúpiť aj predplatiť
 Časopis SLOVenSKÁ aTLeTIKa  

vydáva Slovenský atletický 
zväz v spolupráci so spoločnos-
ťou Sport Marketing compa-
ny, s. r. o. – vychádza štyrikrát do 
roka.

 Najpohodlnejšie je zabezpečiť 
si ho formou celoročného pred-
platného v hodnote 10 € – v tom 
prípade budete dostávať jed-
notlivé čísla bezprostredne po 
vyjdení poštou na adresu, ktorú 
uvediete.

 Jednotlivé čísla (à 1,50 €) si mô-
žete zakúpiť aj osobne na sek-
retariáte Slovenského atletického 
zväzu v Bratislave na Bajkalskej 
ulici 7 a, 3. poschodie.

 V prípade záujmu kontaktujte 
sekretariát SaZ: 
telefón: 02/38 15 55 00 
e-mail: office@atletika.sk

 adresa na zasielanie poštových 
alebo e -mailových objednávok 
ročného predplatného:
Slovenský atletický zväz
Bajkalská 7 a
831 04 Bratislava
telefón: 02/38 15 55 00
e-mail: office@atletika.sk
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Tri medailové podoby Jána Volka, 
na HME 2021 v Toruni doplnil 
zbierku cenných kovov o bronz.
 Foto: PAVOL UHRIN
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SEDMIČKA SLOVENSKÝCH ATLÉTOV NA „COVIDOVÝCH“ 36. HALOVÝCH ME   V TORUNI DVADSIATA V MEDAILOVEJ BILANCII, ZÁCHRANCOM ZNOVA JÁN VOLKO

Torunský šampionát bol naozaj netypický. Pre koro-
navírusovú pandémiu sa o tituly bojovalo bez divákov, 
účastníci absolvovali test na ochorenie covid-19 pred 
šampionátom, po príchode do dejiska, v piaty deň to-
runského pobytu a  takisto aj pred návratom domov. 
Všetci fungovali v  „bubline“ len na linke hotel  – hala 
a  riadili sa prísnym lekárskym a  sanitárnym protoko-
lom európskej atletiky (ea). V Toruni štartovala sedmič-
ka Slovákov – najmenej od HMe 2011 v Paríži – avšak 
vzhľadom na minimálne súťažné možnosti v  halovej 

aj betónový podklad pod ním. V  šprintéroch bolo na-
hromadené obrovské množstvo energie. Pred finále 
však bola rozcvička komorná, všetci sa len jemne hýbali 
a zbierali zvyšky síl. experiment s rozbehom a semifiná-
le predpoludním – a s pomerne veľkým odstupom – ne-
považujem za šťastný.“

Trénerkine slová potvrdzujú i  fakty: všetci finalisti 
s  výnimkou Jacobsa bežali v  boji o  medaily pomalšie 
ako v semifinále. Volko o štyri stotinky…

ZO ŠKOLSKEJ CHODBY NA HALOVÉ ME

Popri Volkovi sa na 60 m predstavil i  Humenčan 
Tomáš Matuščák. Debut na vrcholnom seniorskom 
podujatí dopadol pre 19-ročného gymnazistu solídne. 
V III.  rozbehu finišoval 5. za 6,79 (dve stotinky za oso-
bákom, tretí najlepší čas v kariére). Vzhľadom na neštan-
dardné a veľmi skromné podmienky, v akých sa na HMe 
pripravoval (zopár tréningov na druhom konci Sloven-
ska v  bratislavskom eláne a  doma v Humennom  – na 
školskej chodbe /!/, v tenisovej hale, a ak bolo teplo, aj 
vonku), veľmi slušná vizitka pre zverenca Mareka Lučku.

 BRONZ  Ján Volko 60 m (64 štartujúcich) – 3. vo finále 6,61, 1. v III. semifinále 6,57, 1. v VIII. rozbehu 6,63
 22. MIESTO  Monika Weigertová 60 m (40) – 7. v II. semifinále 7,42, 3. v II. rozbehu 7,37,  22. MIESTO  Stanislava 
Škvarková 60 m prek. (44) – 7. v II. semifinále 8,23, 3. v VI. rozbehu 8,21,  34. MIESTO  Iveta Putalová 400 m (39) – 
6. vo IV. rozbehu 53,69,  38. MIESTO  Šimon Bujna 400 m (49) – 6. v I. rozbehu 47,93,  45. MIESTO  Tomáš Matuščák 
60 m (64) – 5. v III. rozbehu 6,79,  45. MIESTO  Martin Kučera 400 m (49) – 5. v II. rozbehu 48,44

Ján Volko s torunským bronzom s cenou zlata.
 Foto: PAVOL UHRIN

Desaťčlenná slovenská výprava na HME 2021. Foto: SAZ

BRONZ 
S CENOU 

ZLATA
„Žijeme zvláštnu dobu, čaká nás zvláštny 
šampionát a  aj ja budem menej optimistic-
ký ako v minulosti. Napriek tomu si myslím, 
že výprava by sa mohla vrátiť s  jedným fi-
nálovým umiestením. Najväčší kandidát je, 
samozrejme, Ján Volko. Budem maximálne 
spokojný, ak postup do finále premení ešte 
aj na medailu,“ načrtol svoju túžbu šéftréner 
SAZ Martin Pupiš na stretnutí s médiami pred 
36. európskym halovým šampionátom v poľ-
skom meste Toruň. Jeho predstavy sa naplni-
li do bodky. Bratislavský expres Volko si vy-
bojoval na šesťdesiatke bronz, vďaka čomu 
skončilo Slovensko v  medailovej bilancii na 
20. a v bodovaní 47 krajín na 23. mieste.

sezóne 2021, prísne domáce tréningové obmedzenia 
a zdravotné problémy viacerých opôr zodpovedalo číslo 
sedem slovenskej realite.

MEDAILA AJ V REKORDNEJ KONKURENCII

Volkovi sa v minulosti v Toruni darilo. V rokoch 2018 
a 2020 vyhral v dejisku HMe 2021 míting prestížneho 
seriálu World athletics Indoor Tour: v  prvom prípade 
v slovenskom rekorde 6,57, v druhom sa tiež dostal pod 
6,60 – o dve stotinky. Do tretice bol úspešný v  sobotu 

„Zažíval som neskutočnú eufóriu, adrenalín mi vy-
strelil až niekam do vesmíru. Stáť na štarte s najlepšími 
európanmi, to bolo čosi neskutočné,“ priznal Matuščák. 
„Veľmi som túžil zlepšiť si osobný rekord, a hoci som za 
ním tesne zaostal, nemôžem sa sťažovať, že som niečo 
odflákal. nie som sklamaný, len trochu smutný, lebo cí-
tim rezervy.“

WEIGERTOVÁ A ŠKVARKOVÁ  
PRVÝ RAZ V SEMIFINÁLE

Obe štartovali na HMe tretí raz, obe sa prvýkrát do-
stali do semifinále a obe v ňom skončili na 22. mieste. 
Monika Weigertová a Stanislava Škvarková boli okrem 
Volka jediné z  našej výpravy, ktoré sa v  Toruni pred-
stavili viac ako raz. navyše pred nimi žiadna Slovenka 
v ére samostatnosti nepostúpila na HMe do semifinále 
šprintov na 60 m s prekážkami či bez nich.

Monika Weigertová nie je profíčka. Pracuje vo fit-
nescentre a atletike sa venuje len popri zamestnaní. Pa-
radoxne, koronová pandémia jej pomohla. Keďže „fit-
ká“ nefungovali, ostalo jej viac času na vlastnú športovú 
prípravu. a  prinieslo to vytúžené ovocie: vo všetkých 
šiestich tohtoročných pretekoch na 60 m (7,42, 7,42, 
7,38, 7,32, 7,37, 7,42) dosiahla lepší čas, ako bol jej 
predošlý osobný rekord 7,43!

„Prvý raz som sa na halové Me dostala vďaka splne-
nému limitu a prvý raz som sa prebojovala do semifiná-
le, čím sa mi splnil sen. V Toruni sa odzrkadlil pokrok, 
ktorý som spravila, a verím, že do leta budem v nastú-
penom trende pokračovať,“ tešila sa zverenka eugena 
Lacza, bývalá karatistka, motokrosárka a viacbojárka.

Stanislava Škvarková i  jej kouč a manžel Michal si 
zimnú prípravu pochvaľovali. na dvojmesačnom sú-
stredení na slnečnom Tenerife, kde našli azyl pred 

vírusom, sa Stanke na tréningoch darilo. Žiaľ, v halovej 
sezóne sa jej špičkové ukazovatele nepodarilo pretaviť 
do vysnívaného výkonu. Hoci kouč i jeho zverenka v to 
veľmi dúfali, nič sa nezmenilo ani v Toruni. Semifinálo-
vá účasť Stanku potešila, ale bola len slabou náplasťou 
na to, že sa jej v halovej sezóne 2021 nepodarilo po-
sunúť osobný rekord na 60 m prek. 8,09.

„Teším sa, že som sa dostala do semifinále, to bol 
náš hlavný cieľ. avšak s faktom, že sa ani za svet nedo-
kážem pohnúť dopredu z  úrovne 8,20, rozhodne ne-
môžem byť zmierená. Zdá sa, som zatiaľ ešte poriadne 
nezladila techniku s rýchlosťou, no verím, že do začiat-
ku letnej sezóny sa mi to podarí,“ nádejala sa Škvar-
ková.

ambiciózny tréner Michal Škvarka do poslednej 
chvíle veril, že vytúžený čas príde v Toruni. Keď už nie 
v rozbehu (8,21), tak aspoň v semifinále. Lenže – nedoč-
kal sa. „Rozcvička pred semifinále nám vyšla tak dobre, 
že by ma neprekvapilo ani zlepšenie osobného rekor-
du, a preto si ‚kŕč‘ po štartovom výstrele neviem vysvet-
liť,“ nechápavo krútil hlavou po Stankinom 7. mieste 
a čase 8,23 v II. semifinále.

BOJOVNÍČKA PUTALOVÁ

Zázrak sa nekonal – slovenskí štvorstovkári v nabi-
tej konkurencii nepostúpili do semifinále. najlepšie si 
z  našej trojice počínala Iveta Putalová, ktorá potvrdila 
povesť bojovníčky. Síce vo IV. rozbehu na 400 m finišo-
vala šiesta, ale časom 53,69 o 12 stotín zlepšila svoje 
sezónne maximum z mítingu Serbian Open v Belehra-
de. Inak jediná z našej sedmičky štartovala v Toruni bez 
limitu, len s voľnou kartou.

„Som rada, že som na šampionáte dosiahla lepší 
čas, ako bol limit 53,75. Mrzí ma, že som nepostúpila, 
ale kvalitatívna úroveň ženskej štvorstovky bola nepo-
rovnateľne vyššia ako na predošlých halových Me,“ zdô-
raznila Lopuchovského zverenka. a  mala pravdu: po-
sledná postupujúca s časom Talianka Borgová dosiahla 
52,72, čo je len o desatinku slabší čas ako Putalovej ha-
lový rekord SR z roku 2018!

Šimon Bujna a  Martin Kučera do poslednej chvíle 
naháňali torunský limit (47,60), splnili ho až 17. febru-
ára vo Viedni v štvrtom štarte. Obaja sa dostali na HMe 
prvý raz v kariére, a hoci vzhľadom na silnú konkuren-
ciu nemohli mať veľké oči, v premiére obaja čakali viac 
ako časy 47,93 a 48,44.

„aj keď to z výkonu tesne pod 48 sekúnd nevidieť, 
do behu som vložil naozaj všetko. Z času som sklamaný, 
ale viem, že som spravil všetko, čo bolo v mojich silách,“ 
prízvukoval Bujna. Skúsený prekážkarský špecialista na 
400 m Kučera, ktorý v  minulosti halovú sezónu vyne-
chával, sebakriticky priznal: „na vrcholných podujatiach 
sa behá inak, ako sme zvyknutí. Potreboval by som byť 
od začiatku vpredu, aby som sa vyhol kolíziám. na to 
však rýchlostne nemám. nechal som sa zavrieť pri zbie-
haní, čo ma zbrzdilo. nie som vôbec spokojný, ale nič sa 
nedá robiť. Bola to moja prvá skúsenosť s európskym 
halovým šampionátom.“

 GABRIEL BOGDÁNYI

FINÁLOVÉ FAKTY
Marcell Jacobs (Taliansko) 6,47
Kevin Kranz (nemecko) 6,60
Ján Volko (Slovensko) 6,61

4. Robertson (V. Brit.) 6,63, 5. nascimento (Portug.) 
6,65, 6. Olszewski (Poľ.) 6,66, 7. nazarov (est.) 6,67, 
8. Musah (Dán.) 6,68

„Volko potvrdil svoju 
výnimočnosť. Jeho výkony sú 
inšpirácia pre mnohých našich 
atlétov – od najmenších až po 
reprezentantov. Janov bronz  

má pre nás cenu zlata.“

(prezident SaZ Peter Korčok)

spôsobiť to, čo sa stalo vo finále, keď v prvej fáze behu 
Jankovi chýbala agresivita a dynamika. Potom len na-
háňal súperov a  snažil sa napraviť to, čo v  úvode po-
kazil. Bronz je pre mňa malý zázrak. Keď ste v polovici 
šesťdesiatky šiesty či siedmy, nestáva sa často, že sa po-
suniete na medailovú priečku,“ tvrdila naďa Bendová. 
„Vo finále však únava zjavne dopadla na všetkých – s vý-
nimkou Jacobsa. V rozcvičke pred semifinále som mala 
pocit, že všetci idú vytrhnúť zo zeme nielen tartan, ale 

SLOVÁCI V TORUNI

6. marca, keď získal európsky bronz časom 6,61 a skom-
pletizoval svoju medailovú zbierku z  halových Me  – 
predtým v  Belehrade 2017 bral striebro a  v  Glasgowe 
2019 dokonca zlato. Konkurencia, aká sa zišla v  Toru-
ni, však bola v  porovnaní s  predošlými dvoma šampi-
onátmi jednoznačne kvalitnejšia i výrazne početnejšia. 
O medaily na 60 m bojovalo 64 šprintérov, o 18 viac ako 
pred dvoma rokmi a o 38 (!) viac ako pred štyrmi…

Volko, niekdajší futbalista bratislavského klubu Do-
mino, ktorému však nevoňalo vysedávanie na lavičke 
náhradníkov, a  preto sa radšej rozhodol pre atletiku, 
vyhral v  torunskej aréne najprv o  11.11 hod. rozbeh 
(6,63), potom o 14.08 hod. aj semifinále (6,57) a pre-
možiteľov našiel až o 21.01 hod. vo finále (6,61). Zlato 
získal vo svetovom výkone roka 6,47 suverénne Talian 
Jacobs, o stotinku pred Volkom finišoval aj dovtedajší 
líder európskych tabuliek nemec Kranz.

„Rozbeh zvládol Janík pohodovo, čím ma veľmi po-
tešil. V semifinále bežal krásne, bol to naozaj výborný 
beh a bola som spokojná aj s  časom 6,57,“ hodnotila 
Volkovo účinkovanie trénerka naďa Bendová, ktorá 
slovenského rekordéra pripravuje spolu s  Róbertom 
Kresťankom. „Po semifinále som začala veriť, že získa 
medailu. akú, to mi bolo jedno. Hlavne nech ju získa… 
chvíľu som si myslela, že by s Jacobsom mohol držať 
vo finále krok, ale ukázalo sa, že tentoraz na Taliana na-
ozaj nemal.“

BENDOVÁ: BRONZ JE MALÝ ZÁZRAK

Rozhodujúci súboj o medaily sa pre Volka nezačal 
dobre. Hneď po štarte zaostával (jeho štartová reak-
cia 0,154 bola tretia najslabšia), no extrémnym úsilím 
v druhej polovici šesťdesiatky sa z nemedailovej pozície 
pretlačil na stupne pre najlepších.

„Program v  Toruni bol úplne iný, semifinále na-
sledovalo ešte predpoludním po rozbehoch. Také nie-
čo sme absolvovali prvý raz a  na regeneráciu neosta-
lo toľko času ako zvyčajne. Práve fyzická únava mohla 
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»

V rúšku Volko ešte nikdy medailu z halových 
ME neoslavoval...  Foto: PAVOL UHRIN

 Bronzom ste skompletizovali svoju úžasnú 
zbierku medailí z  európskych šampionátov 
pod strechou. Čo pre vás znamená torunský 
cenný kov?
„V prvom rade je to úžasná odmena pre celý môj tím 

za všetko, čo sme v uplynulom období podstúpili – za 
náročné tréningy, za ťažké podmienky, ktoré sme mu-
seli v príprave prekonávať, za nekonečnú improvizáciu 
v dôsledku pandemických opatrení. Pred šampionátom 
som si nebol istý, či sa vôbec dostanem do finále, a je 
z  toho napokon medaila. napriek tomu, že som slabo 
odštartoval a v závere som musel všetkých doťahovať. 
V cieli som sa musel predkláňať naozaj až tak, že som 
takmer spadol. Je skvelé, že sa mi ušla medaila. Pova-
žujem za taký malý zázrak, že som to vôbec vytiahol na 
takúto pozíciu. Doplnil som si zbierku o bronz, teraz je 
už kompletná.“

 Akým prívlastkom by ste charakterizovali fi-
nálovú šesťdesiatku?
„Hm… Skúsme to takto: z mojej strany to bol jed-

noznačne najhorší beh, aký som v Toruni predviedol. Se-
mifinálová šesťdesiatka bola zasa úplne najlepšia v ce-
lej sezóne – po všetkých stránkach. Potvrdzuje to aj čas 
6,57 sekundy. Dal som do toho naozaj všetko, lebo po-
stup do finále bol základný cieľ, ktorý som chcel splniť.“

 V  semifinále ste predviedli fantastický vý-
kon: skvele ste odštartovali, bežali ste 

ľahučko a  v  závere zjavne nie celkom na-
plno. Dosiahli ste sezónne maximum 6,57 
a boli ste len o stotinku pomalší ako hlavný 
favorit Talian Marcell Jacobs, ktorému akoby 
chýbala iskra. Mnohí vtedy zbystrili pozor-
nosť a  pripúšťali, že Volkovi sa črtá reálna 
šanca na úspešnú obhajobu glasgowského 
zlata. A čo vy?

KEĎ SA NA VÝSLEDKOVEJ TABULI NAJPRV OBJAVILO, ŽE JE   AŽ ŠTVRTÝ, JÁN VOLKO SA OCITOL NA POKRAJI INFARKTU

VOLKOVE MEDAILY
na halových Me 2019 na 60 m
na Me 2017 do 23 rokov na 200 m
na Me 2017 do 23 rokov na 100 m
na halových Me 2017 na 60 m
na európskych hrách 2019 na 100 m
na halových Me 2021 na 60 m
na Svetovej univerziáde 2017 na 200 m

VOLKOVA HALOVÁ  
SEZÓNA 2021 NA 60 METROV

6,71 Viedeň (30. 1.) – 1. v I. behu (I. séria)
6,68 Viedeň (30. 1.) – 1. v I. behu (II. séria)
6,69 Ostrava (3. 2.) – 1. v I. rozbehu
6,69 Ostrava (3. 2.) – 5. vo finále
6,75 Metz (6. 2.) – 4. v II. rozbehu
6,71 Metz (6. 2.) – 5. vo finále
6,67 Liévin (9. 2.) – 5. v I. rozbehu
6,67 Liévin (9. 2.) – 7. vo finále
6,69 Bratislava (14. 2. /elán) – 1. v I. behu (I. séria)
6,67 Bratislava (14. 2. /elán) – 1. v I. behu (II. séria)
6,67 Bratislava (20. 2. /M -SR) – 1. v rozbehu
6,61 Bratislava (20. 2. /M -SR) – 1. vo finále
6,63 Toruň (6. 3. /HMe) – 1. v VIII. rozbehu
6,57 Toruň (6. 3. /HMe) – 1. v III. semifinále
6,61 Toruň (6. 3. /HMe) – 3. vo finále

NAJÚSPEŠNEJŠÍ  
NA 60 METROV NA HME

Valerij Borzov (Ukr.) 7 – 0 – 0 (1970 – 1977)
Jason Gardener (V. Brit.) 4 – 1 – 0 (1998 – 2007)
Marian Woronin (Poľ.) 4 – 0 – 1 (1977 – 1987)
Linford christie (V. Brit.) 2 – 0 – 0 (1988 – 1990)
Richard Kilty (V. Brit.) 2 – 0 – 0 (2015 – 2017)
christian Haas (nem.) 1 – 2 – 0 (1980 – 1984)
Ronald Desruelles (Belg.) 1 – 1 – 2 (1984 – 1988)
Ján Volko (Slovensko) 1 – 1 – 1 (2017 – 2021)

TRI A VIAC MEDAILÍ  
NA 60 M NA HME

7 Valerij Borzov 7 – 0 – 0 (1970 – 1977)
5 Jason Gardener 4 – 1 – 0 (1998 – 2007)
5 Marian Woronin 4 – 0 – 1 (1977 – 1987)
4 Ronald Desruelles 1 – 1 – 2 (1984 – 1988)
3 christian Haas 1 – 2 – 0 (1980 – 1984)
3 Ján Volko 1 – 1 – 1 (2017 – 2021)
3 Manfred Kokot 0 – 2 – 1 (1971 – 1974)
3 alexander aksinin 0 – 1 – 2 (1975 – 1980)
3 Petar Petrov 0 – 1 – 2 (1976 – 1979)
3 Valentin atanasov 0 – 1 – 2 (1982 – 1988)
3 Michael Rosswess 0 – 0 – 3 (1989 – 1994)

VOLKOVE TOP ČASY NA 60 M
6,55 Madrid 2020 (F)
6,57 Toruň 2018 (F)
6,57 Düsseldorf 2020 (F)
6,57 Liévin 2020 (F)
6,57 Madrid 2020 (R)
6,57 Toruň 2021 (SF)
6,58 Belehrad 2017 (F)
6,58 Birmingham 2018 (SF)
6,58 Madrid 2019 (F)
6,58 Toruň 2020 (F)
6,59 Birmingham 2018 (F)
Vysvetlivky: F – finále, SF – semifinále, R – rozbeh.

MEDAILA JE MALÝ ZÁZRAK,  VRAVÍ POKORNE

Hoci má Ján Volko len dvadsaťštyri, patrí medzi najúspešnejších šprintérov na 60 m v histórii 
halových ME. Pred ním sú len siedmi, medzi nimi aj legendy ako Borzov, Woronin, Christie či 
Kilty. Skromný superšprintér z Bratislavy vybojoval v Toruni pre Slovensko šiestu medailu na 

kontinentálnom šampionáte v ére samostatnosti (2 – 1 – 3), pričom rovnú polovicu získal on sám. 
V Toruni si dobehol po bronz a po strednotratiarovi Jozefovi Plachom (1 – 1 – 2), diaľkarke Eve Mur-
kovej (1 – 2 – 0) a chodcovi Romanovi Mrázekovi (0 – 2 – 1) sa ako štvrtý slovenský atlét v histórii 
môže pýšiť aspoň tromi medailami z halových ME.

„Hneď po dobehu som si myslel, že to medaila asi 
nebude. Periférne som síce videl, že som zrejme o malý 
kúsok pred Robertsonom, ale nevedel som odhadnúť, či 
som v prvej trojke alebo nie. Keď sa na výsledkovej tabuli 
objavilo moje meno na štvrtej priečke, len som si sklama-
ne povzdychol: to to teda dopadlo… Vzápätí však výsled-
ky opravili a ja som pocítil až neskutočnú eufóriu. Pôvod-
ná chyba v poradí mi takmer privodila infarkt (smiech).“

 Teraz to už môžeme prezradiť: po semifiná-
le sa vám ozval boľavý chrbát, no aj vďaka 
českým odborníkom, s ktorými sa ešte pred 
šampionátom Slovenský atletický zväz doho-
dol na výpomoci, ste všetko zvládli…
„Objavila sa nejaká bolesť v krížoch, ale lekárka Ka-

rolína Velebová s fyzioterapeutom Honzíkom Šimonom 
si na mňa našli čas a dali ma dokopy. Patrí im veľká vďa-
ka a verím, že sa im ešte budem môcť nejakým spôso-
bom revanšovať.“

 Ktorú z vašich troch medailí z halových maj-
strovstiev Európy považujete za najťažšie vy-
bojovanú?
„Jednoznačne torunský bronz, naň som sa nadrel 

asi najviac. Úroveň šprintu v európe išla v tomto roku ra-
zantne nahor, konkurencia – jej početnosť i kvalita – bola 
priam neskutočná. Už len dostať sa do finále bolo veľ-
mi ťažké. Okrem toho sme vzhľadom na koronavírusovú 
pandémiu zažili netradičnú a náročnú prípravu pozna-
čenú množstvom improvizácie. aj preto som nesmierne 
rád, že som si vybojoval aspoň bronzovú medailu.“

 Pre pandémiu sa šampionát v  Toruni usku-
točnil v  komornej atmosfére, bez divákov. 
Veľmi vám chýbali fanúšikovia?
„Áno, mne jednoznačne. Veľmi bolo cítiť, že je 

v hale len zopár povzbudzujúcich športovcov. atmosfé-
ra bola celkom iná ako pri plnom hľadisku.“

 Trénerka Naďa Bendová prezradila, že „vďa-
ka“ korone a  fungovaniu v „bubline“ počas 
šampionátu ste mali väčší pokoj a čas na dlh-
šie debaty. Pomohlo vám to k lepšej koncen-
trácii na preteky?
„Myslím si, že áno. Obvyklý šampionátový ruch mi 

až tak hrozne nechýbal, len bolo zvláštne, že sme ne-
mohli robiť ani niektoré bežné veci, napríklad vyjsť si 
niekam na prechádzku z hotela. nie je to ideálny stav, 
ale musíme si na to zvyknúť. Žiaľ, taká je doba.“

 Ak by sa dal vrátiť čas a mohli by ste niečo na 
torunskom finále zmeniť, čo by to bolo?
„ak by to bolo možné, určite by som si rád zopa-

koval štart, na ňom som praobyčajne zaspal. neviem, 
čo spôsobilo moju pomalú reakciu, no občas sa stáva 
aj takéto niečo. Štart som pokazil a potom som musel 
túto chybu krvopotne naprávať. ak by som odštartoval 
lepšie, aj môj čas by bol kvalitnejší – niekde na úrovni 
semifinálových 6,57, ba možno ešte o  kúštiček lepší. 
a možno by som mal striebro. avšak to, čo sa udialo, 
už nezmením. Čas sa nedá vrátiť. Všetko je presne tak, 
ako má byť.“

 GABRIEL BOGDÁNYI

Šiesti z osmičky finalistov torunskej šesťdesiatky: druhý sprava Volko, v piatej dráhe Nemec Kranz a v šiestej víťaz Jacobs. Foto: SITA/AP

Ján Volko s trénerkou Naďou Bendovou po medailovom ceremoniáli, vo výreze jeho ďalší kouč Róbert 
Kresťanko. Foto: PAVOL UHRIN a JÁN LUKY »

„Finále som si chcel užiť, nemienil som sa ničím 
stresovať a  vytvárať si na seba tlak. Vedel som, že to 
bude iné ako v semifinále. Vedel som aj to, že bude po-
trebné zabrať ešte viac. ale veril som si, že mám na to, 
aby som znova zabehol dobrý výkon.“

 Vyhli ste sa priamej odpovedi, takže skúsme 
inak. Nepoškuľovali ste po výbornom semi-
finálovom behu aspoň trochu po zlate?
„niet čo tajiť: naozaj som trochu zauvažoval, či je vô-

bec možné, aby sa stal zázrak, a ja by som znova zvíťa-
zil. Mám napokon bronz a aj to je, ako som už povedal, 
malý zázrak. na prvé miesto som tentoraz nemal, musel 
by som byť oveľa, ale oveľa rýchlejší. Jacobsových 6,47 
bolo už z inej výkonnostnej úrovne. Z bronzu mám ob-
rovskú radosť a som zaň nesmierne vďačný.“

 Áno, Jacobs svetovým výkonom roka a  jas-
ným, 13-stotinovým náskokom mnohých 
prekvapil. Iba Briti Chambers, Gardener 
a Francúz Pognon prešprintovali v európskej 
histórii šesťdesiatku rýchlejšie ako Talian 
v torunskom finále…
„Predpokladal som, že Marcell pobeží vo finále 

rýchlejšie ako v semifinále, približne niekde na úrovni 
svojho osobáku 6,53, ale že sa zlepší až takto výrazne, 
to som naozaj nečakal. Priznám sa, počas behu som 
ho ani nevidel. Mal som čo robiť sám so sebou, keďže 
som doťahoval stratu, ktorú som si ‚vyrobil‘ na štarte, čo 
bolo dosť náročné. V každom prípade bol Talianov vý-
kon úžasný. Titul získal zaslúžene, lebo v  celej sezóne 
šprintoval výborne.“

 Tušili ste bezprostredne po finálovom behu, 
že máte vo vrecku ďalšiu cennú medailu? Za 
suverénnym Jacobsom to bolo totiž veľmi 
tesné, do štyroch stotiniek ste sa natlačili až 
traja – Kranz z Nemecka, Brit Robertson a vy…
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» 36. HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ATLETIKE   V TORUNI OBJEKTÍVOM FOTOREPORTÉROV

Hoci boli HME bez divákov, hľadisko zaplnili aspoň fotografie virtuálnych divákov. Jána 
Volka v Toruni povzbudzovali trénerkin manžel Andrej a syn Jakub.

Bratislavský expres vyhral svoj rozbeh za 6,63 – tak rýchlo v úvodnom kole šesťdesiatky 
nebežal v Glasgowe 2019 ani v Belehrade 2017.

Úsmev na tvári po víťazstve v semifinálovom behu v sezónnom maxime 6,57. Hlavný 
cieľ – postúpiť do finále – je splnený.

Boj o každý centimetrík: za jasným víťazom Jacobsom (6,47) sa ďalší traja Kranz (6,60), 
Volko (6,61) a Robertson (6,63) vtesnali do štyroch stotiniek.

„Ak bude mať lepšie tréningové podmienky a vydrží mu zdravie, mohli by sme v budúc-
nosti na ňom stavať,“ hodnotil vystúpenie šprintéra Tomáša Matuščáka v Toruni šéftréner 
SAZ Martin Pupiš.

Posun na 7,32 na 60 m a postup do semifinále HME by mali Monike Weigertovej priniesť 
aj pravidelný finančný príspevok zo SAZ na prípravu.

Iveta Putalová bojovala do poslednej chvíle o torunský limit. Nesplnila ho, no ako jediná 
sa do štartovky na 400 m dostala aj bez neho. Na HME zabojovala s odniesla si sezónne 
maximum 53,69.

Šimon Bujna je štvorstovkár len tretí rok a teraz absolvoval v novej disciplíne svoju prvú 
halovú sezónu. Štart v Toruni bude preňho istotne cenná skúsenosť.
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Martin Kučera halu zväčša vynecháva, no tentoraz urobil výnimku a výsledkom boli dva 
osobné rekordy na 400 m (47,61 a 47,53) a premiérový štart na halových ME.

Stanislava Škvarková mala v Toruni radosť z postupu do semifinále prekážkarskej šesťde-
siatky, avšak verila, že sa domov vráti s lepším výkonom ako 8,21 z rozbehu.

Na svetelnej tabuli sa v prvej chvíli objavil Volko až štvrtý za Britom Robertsonom, avšak 
tí, čo sledovali finále v televízii, vedeli, že slovenský rekordér bez medaily neodíde ani 
teraz.

Po strastiplnej ceste autom z Torune cez Ostravu na Slovensko si Ján Volko a Naďa 
Bendová takto zapózovali na bratislavskom brífingu s novinármi.
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VÝBORNÍ ŠPRINTÉRI, HAZUCHOVEJ  REKORDNÉ SÓLO

55. HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ SR: VRCHOL KRATUČKEJ COVIDOVEJ DOMÁCEJ ZIMNEJ   SEZÓNY OZDOBILI NA ŠESŤDESIATKE JÁN VOLKO (6,61) A MONIKA WEIGERTOVÁ (7,32)

V plnom nasadení: Monika Weigertová „letí“ za osobným rekordom.

Majstrovstvá Slovenska priniesli výborné šesťdesiatky v podaní Jána Vol-
ka a Moniky Weigertovej, pričom Volkov finálový čas 6,61 mal punc rekordu 
šampionátu i haly elán a Weigertová v rozbehu (7,38) i vo finále (7,32) utvori-
la rekord HM -SR. Juniorským historickým maximom na 3000 m 9:26,76 min. 
prispela do štatistickej bilancie halového vrcholu nádejná 18-ročná vytrvalky-
ňa Líza Hazuchová. Zrodilo sa dovedna 21 výkonov roka (samozrejme, číslo je 
skreslené minimom súťaží). V medailovej bilancii suverénne zvíťazila bansko-
bystrická Dukla s 9 zlatými, 3 striebornými a 3 bronzovými medailami pred 
Sláviou STU Bratislava (4 – 3 – 5) a ac Stavbár nitra (3 – 2 – 0). najúspešnejším 
účastníkom šampionátu sa stal Matej Baluch s 3 zlatými kovmi za triumfy na 
200 m, 60 m prekážok a v štafete na 4 × 200 m. ešte o jednu medailu viac – 
štyri – však získala Žofia naňová (1 – 3 – 0).

ŠPRINTY

VOLKO PIATY RAZ, WEIGERTOVEJ HETRIK
Obe šesťdesiatky boli ozdobou šampionátu. Volko najprv v  rozbehu už 

štvrtý raz v sezóne dosiahol 6,67, no vo finále si stotinovým zlepšením re-
kordu haly i HM -SR z roku 2019 na 6,61 vylepšil náladu pred Me v Toruni. 
„Taký kvalitný čas ma prekvapil, chcel som len zlepšiť svoje sezónne maxi-
mum 6,67. To, čo som predviedol vo finále, je oveľa lepšie, ako som očakával. 
Hoci k dokonalosti mal ešte ďaleko, bol to môj najlepší beh v sezóne. Som 
maximálne spokojný,“ tvrdil Volko, ktorý si vybojoval piate slovenské halové 

PREKÁŽKY

OPÄŤ ŠKVARKOVÁ A BALUCH
Stanislava Škvarková si poľahky, s obrovským náskokom 91 stotín, vybo-

jovala svoj štvrtý halový titul (2017, 2018, 2020, 2021) na 60 m prekážok za 
8,33 sekundy. Vo vloženom behu potom dosiahla ešte 8,25, ale čakala lep-
šie výkony a zužitkovanie výbornej zimnej prípravy na Kanárskych ostrovoch. 
Viac ako z prekážkového výkonu sa tešila z osobáku 7,60 a bronzu na hladkej 
šesťdesiatke.

„Potrebovala som zmenu, preto som bežala aj 60 m. Prekážkarských prete-
kov som mala v tejto sezóne dosť, preto sme s trénerom a manželom Michalom 
hľadali nový impulz. nevedela som, čo od seba očakávať, ale keďže rýchlostne 
som sa posunula, zaujímalo ma, ako sa to prejaví na výkone. Poslednú ostrú ha-
lovú šesťdesiatku som bežala v roku 2016…,“ skonštatovala Škvarková.

na 60 m prekážok mužov Matej Baluch, ktorý sa však v halovej sezóne 
pokúšal o limit na HMe na hladkých 400 m, tiež s prehľadom obhájil titul 
(8,27). „Veľmi cítiť, že som prekážky netrénoval. Pomaly sa stráca správna 
technika a chýba aj vybehanosť,“ prízvukoval zverenec edmunda a Igora Ko-
váčovcov.

BEHY

REKORD ZLEPŠILA O TAKMER 15 SEKÚND
Líza Hazuchová takisto ako vlani aj teraz zlepšila juniorský rekord SR 

na 3000 m. Kým pred rokom ju k  času 9:41,58 v  tesnom súboji dotlačila 
Dušková, teraz bola v neuveriteľnom sóle takmer o 15 s rýchlejšia – 9:26,76! 
Od štartu do cieľa bežala ako dobre naprogramovaný stroj. Po medziča-
soch 3:09,73 na 1000 a  6:21,74 na 2000 m zabehla posledný „kilák“ za 
3:05,02 min… Zverenka Mareka Vojníka zlepšila rekord šampionátu a  za-
radila sa na 2. miesto v historických tabuľkách SR za Ľudmilu Melicherovú 
(9:19,17 v roku 1985). Deň pred rekordnou tritisíckou si Hazuchová vybo-
jovala – opäť v sólobehu – zlato aj na 1500 m v halovom osobáku 4:30,19 
(zlepšila sa o 0,1 s).

Už päťnásobný halový šampión na 60 m Ján Volko.

VÝBORNÍ ŠPRINTÉRI, HAZUCHOVEJ  REKORDNÉ SÓLO
Kým vlaňajším halovým majstrovstvám Slovenska pre zrušenie sve-

tového šampionátu v čínskom Nan -ťingu chýbal nominačný náboj, 
tohtoročným nie. Aj tak však boli netradičné: pre mnohých zo širšej 

špičky to boli prvé a zároveň posledné preteky v zimnej sezóne. Pre pan-
démiu ochorenia Covid-19 a s ňou súvisiace extrémne prísne opatrenia 
totiž ostali v halovom kalendári 2021 iba štyri podujatia – Banskobystric-
ká latka, míting Elán, juniorský a seniorský slovenský šampionát. Usku-
točnili sa v obmedzenom režime – bez divákov a s povinným testovaním 
všetkých prítomných. Ďalšie halové súťaže v roku 2021 už hygienici ne-
povolili. Sezóna – ak nepočítame BBL – trvala len od 14. do 28. februára…

zlato na šesťdesiatke za sebou (2017 – 2021). Za ním sa ku kvalitným časom 
vytiahli aj tínedžer Tomáš Matuščák (6,78) a  štvorstovkársky špecialista Ši-
mon Bujna (6,80).

Monika Weigertová, ktorá pred domácim šampionátom štartovala len 
raz, to napálila už v rozbehu. Výsledok? Osobný rekord 7,38 a splnený li-
mit 7,40 na halové Me! „nebol dôvod šetriť sa na finále, majstrovstvá Slo-
venska boli posledná šanca získať torunskú miestenku,“ skonštatovala zve-
renka eugena Lacza. Vo finále, keď už mohla bežať bez akéhokoľvek tlaku, 
predviedla ďalší parádny výkon  – 7,32! Iba o  stotinku zaostala za rekor-
dom haly, ktorý od roku 2006 patrí Britke anyike Onuorovej, a v historic-
kých slovenských tabuľkách sa zaradila hneď za rekordérku evu Murkovú 
(7,21/1985). „Tréningové ukazovatele naznačovali, že by mal byť z toho vý-
kon pod 7,40. Vo finále som už bežala uvoľnene, som rada, že ešte rýchlej-
šie ako v rozbehu,“ tešila sa Weigertová z limitu, osobákov i zlatého hetriku 
(2019 – 2021).

Skúsená štvorstovkárka Iveta Putalová poľahky získala na dvojstovke ju-
bilejné 10. zlato z  HM -SR (24,78), piate na 200 m (päť má aj na 400 m), 

pričom prvý raz triumfovala už pred 16 (!) rokmi v dvetisícpiatom. V súbo-
ji dvoch predošlých majstrov na 200 m zdolal šampión z roku 2019 Matej 
Baluch (21,78) lanského víťaza Jakuba Bendu (21,87), vybojoval si tretí ti-
tul a stal sa najúspešnejším účastníkom majstrovstiev. „V rozbehu som mal 
pred Kubom trochu väčší náskok, ale vo finále zabral a  tlačil sa na mňa až 
do posledných metrov. cením si každú získanú medailu, aj tieto tri zlaté ma 
posúvajú dopredu a motivujú ďalej na sebe pracovať,“ skonštatoval Baluch.

alexandra Bezeková, ktorá sa po zdravotných problémoch vracia poma-
ličky do atletického kolotoča, vyhrala 400 m za 55,48. Bol to jej siedmy titul 
pod strechou (60 m – 2015, 2017, 200 m – 2014, 2015, 2017, 2018), no 
v premiére na 400 m aj premiérový na tejto trati.

„Hoci formu nemám takú, akú by som si želala, s trénerom sme sa roz-
hodli, že halovú sezónu nevynechám, lebo potrebujem čo najrýchlejšie chy-
tiť súťažné tempo,“ vysvetľovala Bezeková. Štvorstovku mužov ovládol Miro-
slav Marček (49,05), zverenec adriána Pavelku. Pri absencii Bujnu, Kučeru 
i Murcka potvrdil pozíciu favorita a vybojoval si svoj úplne prvý individuálny 
seniorský titul.

S  tromi zlatými medailami najúspešnejší účastník šampionátu  – Matej 
Baluch.

Talentovaná Líza Hazuchová zdolávala súperky na 1500 a 3000 m s veľ‑
kým náskokom.

„Po tisícpäťstovke som nastupovala na trojku s malou dušičkou. Možno 
bolo v prospech veci, že som nemala žiadne veľké očakávania. Bežalo sa mi 
super, mala som pocit, že to ide samo. ak by som sa mala s kým ťahať, určite 
by som mala šancu zlepšiť aj tento výkon,“ tvrdila drobná Dolnokubínčanka 
študujúca na SŠŠ v Banskej Bystrici a reprezentujúca dedinku Lučatín.

V mužských súťažiach na 1500 a 3000 m dominovali zverenci neúnavné-
ho kouča Štefana Mereša. na kratšej dištancii Peter Kováč (3:58,24) v prvom 
halovom štarte v sezóne v záverečnom kole prešprintoval svojho tréningové-
ho kolegu, lídra tabuliek Petra Ďuricu, a získal svoj piaty titul majstra SR. Ďu-
rica, ktorý urobil v poslednom období veľký pokrok, si všetko vynahradil na 
tritisícke. Veľkým zrýchlením v  záverečnom 200-metrovom kole predstihol 
najlepšieho slovenského maratónca Tibora Sahajdu a získal prvý seniorský 
titul v osobnom maxime 8:24,87 (doteraz 8:26,51). „Šetril som sily na záver, 
predsa len Tibor je maratónec a je pomalší. Vďaka osobnému rekordu som 
nadmieru spokojný. V lete by som sa chcel na 3000 m posunúť na 8:15 a na 
1500 m sa dostať pod 3:50,“ načrtol svoje plány Ďurica.

SAHAJDOVO ČAKANIE NA HALOVÉ ZLATO
Tibor Sahajda je 15-násobný majster Slovenska v  bežeckých 

disciplínach. Tituly už získal na 5000 m, 10 000 m, 10 km na ceste, 
v polmaratóne, maratóne a v krose, ale z haly nemá ani jeden. Tajne 
dúfal, že to zmení na HM -SR 2021, ale na najcennejší kov si bude mu-
sieť minimálne rok počkať. K dvom halovým bronzom (2011, 2014) 
nepridal zlato, ale „len“ striebro. V záverečnom kole ho prešprintoval 
Krupinčan behajúci za Sláviu UK Bratislava Peter Ďurica.

„Pravdupovediac, chcel som bežať lepšie. Tréner Molčan nebude 
z  môjho výkonu nadšený,“ povzdychol si 30-ročný Sahajda. „Pred-
chádzajúce dvoje pretekov som vzdal, keďže ma neposlúchalo srdce 
a  mal som abnormálne vysoký pulz. Zrejme dôsledok prekonaného 
ochorenia covid-19. Tréner mi po treťom kole zakričal, aby som zrých-
lil na 2:45 min. na kilometer. Vedeli sme, že Peťo Ďurica sa ma bude 
držať ako kliešť, a keďže je rýchlejší, bude sa spoliehať na záver. Preto 
som sa ho potreboval zbaviť, čo sa mi, žiaľ, nepodarilo.“

Hneď po halovom šampionáte začal Sahajda maratónsku prípravu. 
Boj o miestenku na OH v Tokiu ešte nevzdal. Hoci je v zložitej situá-
cii, na maratónskych majstrovstvách Slovenska 2. mája na špeciálnom 
okruhu v Bratislave sa pokúsi o malý zázrak.
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HALOVÍ MAJSTRI SLOVENSKA 2021
MUŽI

60 M: Ján Volko (naša atletika Bratislava) 6,61 – rekord HM -SR a haly elán
200 M: Matej Baluch (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 21,78
400 M: Miroslav Marček (aO TJ Slávia STU Bratislava) 49,05
800 M: Tomáš Janíček (BK Lysá pod Makytou) 1:59,51
1500 M: Peter Kováč (Slávia STU Bratislava) 3:58,24
3000 M: Peter Ďurica (Slávia UK Bratislava) 8:24,87
60 M PREK.: Matej Baluch (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 8,27
VÝŠKA: Lukáš Beer (ac Stavbár nitra) 210
ŽRĎ: Tomáš Krajňák (ŠK ŠOG nitra) 460
DIAĽKA: adam Hriň (MŠK Žiar nad Hronom) 689
TROJSKOK: Patrik Megela (1. aK Humenné) 14,29
GUĽA: Samuel Kováč (ac Stavbár nitra) 16,62
5000 M CHÔDZA: Matej Tóth (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 19:54,97
4 × 200 M:  ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica „a“  

(Š. Bujna, Hrudkay, Michalko, Baluch) 1:30,64
4 × 400 M: Slávia STU Bratislava „a“ (Pavelka, Drobný, Hanic, Marček) 3:28,87

ŽENY
60 M: Monika Weigertová (Slávia UK Bratislava) 7,32
200 M: Iveta Putalová (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 24,78
400 M: alexandra Bezeková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 55,48
800 M: Žofia naňová (Slávia STU Bratislava) 2:14,91
1500 M: Líza Hazuchová (aK Zdravie v pohybe Lučatín) 4:30,19
3000 M:  Líza Hazuchová (aK Zdravie v pohybe Lučatín)  

9:26,76 – rekord HM -SR a juniorský rekord SR
60 M PREK.:  Stanislava Škvarková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 8,33  

(vo vloženom behu 8,25)
VÝŠKA: Tatiana Dunajská (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 181
ŽRĎ: Diana Záborská (ac Stavbár nitra) 300
DIAĽKA: Renáta Vodnyánszká (Megy Sport Dunajská Streda) 587
TROJSKOK: Zuzana Ďurkechová (aK Spartak Dubnica nad Váhom) 12,78
GUĽA: natália Váleková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 13,05
5000 M CHÔDZA:  Mária Katerinka czaková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica)  

13:20,43
4 × 200 M: ŠK ŠOG nitra (Kovačovicová, Húsková, Kusyová, Forster) 1:44,12
4 × 400 M:  Dukla o. z. Banská Bystrica  

(Predajnianská, Pavelicová, Malatincová, Putalová) 4:04,04

MEDAILOVÁ BILANCIA
1. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica 9 – 3 – 3, 2. Slávia STU Bratislava 4 – 3 – 5, 3. ac Stavbár 
nitra 3 – 2 – 0, 4. Slávia UK Bratislava a ŠK ŠOG nitra 2 – 2 – 2, 6. aK ZVP Lučatín 2 – 0 – 0, 
7. naša atletika Bratislava 1 – 2 – 1, 8. 1. aK Humenné 1 – 1 – 0, 9. aK Spartak Dubnica 
n. V. 1 – 0 – 2, 10. MŠK Žiar n. Hr., BK Lysá pod Makytou a Megy Sport Dunajská Streda  
1 – 0 – 0, 13. Slávia Trenčín o. z. 0 – 4 – 1, 14. atletika Košice o. z. 0 – 2 – 1, 15. atletika 
Bratislava a aO Žilina 0 – 1 – 2, 17. Slávia TU Košice a Sparta Považská Bystrica 0 – 1 – 1, 
19. atletika nové Mesto n. V., MŠK Vranov n. T. a BMSc Bratislava 0 – 1 – 0, 22. ac nové 
Zámky a aŠK Slávia Trnava 0 – 0 – 2, 24. ŠK Vital Bratislava a aŠK Slávia Spišská nová Ves 
0 – 0 – 1.
Poznámka: V medailovej bilancii nie sú započítané chodecké súťaže, ktoré sa uskutočnili 
osobitne.

NAJÚSPEŠNEJŠÍ JEDNOTLIVCI
MATEJ BALUCH  (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 3 – 0 – 0  

(zlato: 200 m, 60 m prek., 4 × 200 m)
LÍZA HAZUCHOVÁ (aK ZVP Lučatín) 2 – 0 – 0 (zlato: 1500 m, 3000 m)
IVETA PUTALOVÁ (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 2 – 0 – 0 (zlato: 200 m, 4 × 400 m)
MIROSLAV MARČEK (Slávia STU Bratislava) 2 – 0 – 0 (zlato: 400 m, 4 × 400 m)
ŽOFIA NAŇOVÁ  (Slávia STU Bratislava) 1 – 3 – 0  

(zlato: 800 m, striebro: 1500 m, 3000 m, 4 × 400 m)

alexandrovi Jablokovovi nevyšiel na osemstovke pokus s  dlhým sólom 
o zisk druhého titulu na tejto trati (predtým 2019). Hoci mal vyše 30-metrový 
náskok, v cieľovej rovinke ho predstihol iba 17-ročný dorastenec Tomáš Janí-
ček (1:59,51). „Otec mi 300 metrov pred cieľom zakričal, že Jablokov tuhne. 
natiahol som krok a  išlo to…“ usmieval sa nečakaný šampión. na 800 m 
žien zavŕšila Žofia naňová (tréner Peter Ondruš) víťazný hetrik (2018, 2020, 
2021). Po zlate si vzápätí vybojovala striebro na 3000 m (9:59,13) a v závere 
nedeľného programu aj striebro so štafetou Slávie STU na 4 × 400 m. Keď-
že v sobotu bola druhá tiež na 1500 m, získala najviac medailí zo všetkých 
účastníkov HM -SR 2021 – štyri (1 – 3 – 0).

SKOKY

VODNYÁNSZKÁ ROZŠÍRILA RODINNÚ ZBIERKU
V  skokoch absentovali zranení Lucia Vadlejch, Matúš Bubeník, Tomáš 

Veszelka a  zatiaľ nemáme náhradu ani za dvojičky Velďákové. To všetko 
(i všeličo iné) sa odrazilo na slabších výkonoch. Vo výške získali zlato favoriti: 
Tatiana Dunajská (181) triumfovala siedmy (7 – 3 – 0) a Lukáš Beer (210) pia-
ty raz (5 – 2 – 2). „ak mi to zdravie dovolí, verím, že v hale zaokrúhlim počet 
mojich titulov na desať. Výška ma baví, žijem ňou. Je pre mňa relax popri 
práci,“ vravela skromne 28-ročná zverenka Michala Škvarku, ktorá prvý titul 
v hale získala už pred 12 rokmi. Beer sa pre zdravotné problémy dostal iba 
ponad 210 cm. „Od Banskobystrickej latky mám problém s brušným svalom. 
celá halová sezóna bola nanič, nemal som kde poriadne trénovať. Klasických 
výškarských tréningov som v súčasnej zložitej situácii absolvoval možno tak 
v objeme 10 percent z toho čo obvykle,“ poukázal Beer na katastrofálne tré-
ningové možnosti v „covidovej“ halovej sezóne 2021.

V diaľke žien premiérovo triumfovala 17-ročná Renáta Vodnyánszká v ha-
lovom osobáku 587 cm a rozšírila rodinnú zbierku titulov v tejto disciplíne. 
Jej mama a súčasná trénerka Renáta Medgyesová zvíťazila v rokoch 2010, 
2011, 2014. Dráma v mužskej diaľke mala šťastný koniec pre finalistu eYOF 
2019 v Baku adama Hriňa, ktorého pripravuje kouč Radoslav Dubovský. V je-
dinom meranom pokuse dosiahol 689 cm, o centimetrík viac ako Jakub Ben-
da. Bronzový Stanislav Krajčír, zverenec sestier Velďákových, zaostal o 4 cm.

Úroveň žrdkárskych súťaží je na Slovensku už tradične slabá a nič sa nezme-
nilo ani tento rok. V súboji generácií získala zlato iba 15-ročná Diana Zábor-
ská, ktorá 300 cm prekonala na prvý pokus, druhá Zuzana Seková (45 rokov) 
sa prehupla ponad túto výšku na tretí raz. V súťaži mužov skáčuci tréner To-
máš Krajňák s prehľadom získal svoje deviate halové zlato (bilancia 9 – 7 – 0).  
Prvý raz vyhral v roku 2008, teraz ťahá šnúru štyroch titulov za sebou.

Trojskokanka Zuzana Ďurkechová sa po štyroch striebrach (2016 – 2019) 
konečne dočkala zlata (12,78). Z  neúčasti operovanej slovenskej jednotky 
Veszelku a absentujúceho obhajcu zlata Šubu vyťažil v súťaži mužov prvý ti-
tul Humenčan Patrik Megela (14,29).

VRHY

PREKVAPUJÚCA PREHRA OBHAJCU BARANA
Favorizovaný Vranovčan adrián Baran nepredĺžil v guli šnúru troch víťaz-

stiev. nečakane prehral s  primárne diskárom, nitranom Samuelom Ková-
čom, ktorý prevzal pozíciu lídra vo štvrtom pokuse vďaka osobnému rekordu 
16,62 m, keď vrhol o 21 cm viac ako obhajca zlata v druhej sérii. Zverenec 
Romana Oravca po strieborných medailách v rokoch 2019 a 2020 získal pre-
miérovo zlato. 

Rovnakú bilanciu mala pred šampionátom i  natália Váleková (tréner 
Jozef Párička) a  po dvoch druhých priečkach konečne triumfovala. naj-
dlhší pokus dosiahla hneď v  úvodnej sérii (13,05). Osemnásobná šam-
piónka, niekdajšia deaflympijská víťazka Ivana Krištofičová, napokon na  
HM -SR 2021 neštartovala.

CHÔDZA

TÓTH ZAČAL ROZLÚČKOVÉ TURNÉ ZLATOM
chodecký šampionát sa uskutočnil znova ako súčasť mítingu elán. Olym-

pijský víťaz Matej Tóth začal svoje tohtoročné rozlúčkové turné – ako inak – 
víťazstvom. Päťtisícku vyhral solídnym časom 19:54,97 min. a vybojoval si 
po trojročnej pauze svoj štvrtý domáci halový titul, celkovo sedemnásty v ka-
riére. „Preteky som si naozaj užil. Povedal by som, že dnes to bol kvalitný 
tréning v dobrom tempe. nebol to extra výkon, skôr taký štandard, ale aj s ur-
čitou rezervou, a preto som spokojný,“ komentoval 38-ročný Matej Tóth svoje 
posledné vystúpenie na halových M -SR v kariére.

V súťaži žien na 3000 m nemala Mária Katerinka czaková vážnejšiu sú-
perku a získala dokonca už 18. zlato z M -SR v kariére, v hale ôsme za sebou 
(2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021). „Titul ma veľmi teší, ale 
čas škrie. Dnes tomu chýbala iskra i konkurencia, ktorá by ma potlačila k lep-
šiemu výkonu. nešlo to podľa mojich predstáv,“ priznala zverenka dua Matej 
Spišiak – Martin Pupiš. „Môj základný cieľ bol ísť pod trinásť minút, ale, žiaľ, 
nevyšlo to. na slovenský rekord som si neverila, keďže sme prišli z hôr a nie 
som úplne rozchodená.“

Petrovia Kováč (171) a Ďurica potešili kouča 
Štefana Mereša titulmi na 1500 a 3000 m.

Štyri medaily, jednu zlatú a tri strieborné, zís‑
kala na HM ‑SR 2021 iba Žofia Naňová.

Prekvapujúci víťaz guliarskej súťaže mužov 
Nitran Samuel Kováč.

Rekordný beh dorastenky Terezy Čorejovej na 60 m prekážok.

ŠTAFETY

MAJSTRI VÍŤAZILI S VEĽKÝM NÁSKOKOM
na 4 × 200 m a -tím banskobystrickej Dukly v  zostave Bujna, Hrudkay, 

Michalko, Baluch nedal súperom šancu a  časom 1:30,64 min. získal zlato 
pred svojím „béčkom“ (1:33,86). S vyše 3-sekundovým náskokom jasne zví-
ťazilo medzi ženami kvarteto ŠK ŠOG nitra v zložení Kovačovicová, Húsková, 
Kusyová, Forster časom 1:44,12 min.

na 4 × 400 m premenili lanské striebro na zlato šprintéri „áčka“ Slá-
vie STU Bratislava (3:28,87) v zložení Pavelka, Drobný, Hanic, Marček, ženy 
Dukla Banská Bystrica Predajnianská, Pavelicová, Malatincová, Putalová 
(4:04,04) zvíťazili s vyše 10-sekundovým náskokom pred obhajkyňami zo 
Slávie STU.

NAHÁŇAČKA ZA REKORDOM: 
ČOREJOVÁ ÁNO, MOLNÁROVÁ NIE

Keďže hygienici mládežnícke šampionáty okrem juniorského ne-
povolili, SaZ zaradil do predprogramu seniorského šampionátu štyri 
dorastenecké disciplíny. V jednej z nich sa dokonca zrodil slovenský re-
kord: 16-ročná Tereza Čorejová (naša atletika Bratislava) prešprintova-
la šesťdesiatku s prekážkami za 8,72 sekundy. Dovtedajšie maximum 
emmy Zapletalovej z 8. februára 2017 v Ostrave zlepšila zverenka Igo-
ra Gavenčiaka o 6 stotín. „ešte to nebolo ono, Terezka má na lepší vý-
kon,“ prognózoval Čorejovej kouč. Žiaľ, kvalitnú formu už nemala šan-
cu zužitkovať, dorastenecký šampionát sa pre pandémiu neuskutočnil.

Zaujímavosť: týždeň pred Čorejovej rekordom dosiahla na otvore-
ných halových pretekoch v Budapešti Michaela Molnárová (Slávia Tren-
čín, tréner Milan Sulety) výkon 8,75, o tri stotinky lepší ako Zapletalovej 
národné maximum. Ibaže, ako vysvitlo, do rekordných listín sa nedo-
stane. Hoci medzery medzi prekážkami na 60 m sú v kategórii doraste-
niek podľa Svetovej atletiky (Wa) 8,5 m a rešpektuje ich aj SaZ, v Ma-
ďarsku je to od tohto roku inak. „na žiadosť prekážkarských trénerov 
sme upravili od 1. januára medzeru na 8,25 m,“ objasnil situáciu špor-
tový riaditeľ Maďarského atletického zväzu (MaSz) Bálint Kámán. Tak-
že v Budapešti sa bežalo podľa maďarských, a nie svetových či sloven-
ských pravidiel. a preto, žiaľ, Molnárová nebola rekordérka ani týždeň.
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MALÝ KLUB S VEĽKÝMI VÝSLEDKAMI

„V  roku 1996 som sa presťahoval do Lysej pod 
Makytou, ale súťažne som pokračoval v  Matado-
re Púchov. Keďže tam atletika postupne zanikla, 
rozmýšľal som, čo ďalej. V  Lysej v  tom čase fungo-
val športový klub Spartak, ale zastrešoval iba futbal 
a beh na lyžiach. ako atlét lúčiaci sa pomaly s aktív-
nou kariérou uvažoval som o trénerskej robote, keď-
že v  našej dedine som si všimol viacero šikovných 
detí,“ priblížil predseda BK Róbert Janíček okolnosti, 

MALÝ KLUB S VEĽKÝMI VÝSLEDKAMI

Koncom mája oslávi BK Lysá pod Makytou 20. výročie svojho vzniku. Za dve dekády existencie si 
atléti z maličkého klubu na Považí vybojovali na majstrovstvách Slovenska rôznych vekových 
kategórií neuveriteľných 65 medailí! Mlaď naplnila klenotnicu 15 zlatými, 11 striebornými 

a 10 bronzovými, veteráni prispeli bilanciou 12 – 6 – 11. A to je jasný dôkaz, že iniciatíva Róberta 
Janíčka a spol. vytvoriť klub padla pred dvadsiatimi rokmi v Lysej pod Makytou na úrodnú pôdu.

Pätica z Lysej pod Makytou získala na juniorských halových M ‑SR 2021 štyri medaily (zľava): Kata‑
rína Janíčková, Tomáš Janíček, Erik Matej, Michal Staník a Adam Janíček.

Tréning bežcov v Lysej v roku 2002, zľava: Ive‑
ta Ondričková (Janíčková), Andrej Kusenda, 
Marcela Janíčková (Mitanová), Milan Janíček, 
Alena Kadlecová, Ľudovít Kadlec, Róbert Janí‑
ček st., dole: Miroslav Zlocha, Róbert Janíček 
ml., Adriana Janíčková, Monika Kadlecová.

Tomáš Janíček si beží po titul 
majstra SR 2021 v hale.

Michal Staník na najvyššom stupienku na M ‑SR 2020 v behu juniorov na 10 000 m v Martine.

Janíčkovci na vlaňajších kontrolkách v Novom 
Meste nad Váhom: šéf BK Róbert, Katarína, 
Tomáš a Adam.

ktoré pred dvoma desaťročiami viedli k založeniu at-
letického oddielu v Lysej pod Makytou.

Jeden z  podnetov  – ale nie jediný  – bol aj ob-
novenie dlhoročnej tradície Behu okolo Lysej, ktorý 
zanikol v  roku 1989. „Bežecký klub sme napokon 
30.  mája 2001 založili traja  – okrem mňa sa o  to 
pričinila moja sestra Marcela a  jej manžel,“ objas-
nil Róbert Janíček, bývalý popredný slovenský mlá-
dežnícky vytrvalec vo farbách dubnického Spartaka, 

Osemstovku na halových M -SR 2021 dospelých vyhral To-
máš Janíček. Do histórie sa zapísal ako najmladší majster SR 
na 800 m pod strechou v histórii. Keď v nedeľu 21. februára 
v  cieľovej rovinke prešpurtoval Jablokova, mal presne 17 ro-
kov a 21 dní. „chcel som len bežať pod dve minúty, to bol môj 
hlavný cieľ, lebo v  hale som túto métu ešte nepokoril. Zlato 
som veru nečakal, o to väčšia je moja radosť z víťazstva,“ tešil 
sa Tomáš Janíček, ktorý 2. septembra 2019 debutoval v sloven-
skej reprezentácii. V  medzištátnom stretnutí staršieho žiactva 
Slovinsko – Česko – Maďarsko – Slovensko skončil na 1000 m 
druhý časom 2:40,59 min.

MAJSTROVSTVÁ SR 2020
TOMÁŠ JANÍČEK 3 – 2 – 0 (zlato: 800 m/dor., 
1500 m/dor.,1500 m -hala/dor., striebro: 800 m/jun., 
800 m -hala/jun.)
MICHAL STANÍK 2 – 1 – 1 (zlato: 10 000 m/jun., beh 
do vrchu/jun., striebro: 5000 m/jun., bronz: kros/jun.)
ADAM JANÍČEK 0 – 1 – 2 (striebro: 800 m/muži do 
23 r., bronz: 1500 m -hala/jun., beh do vrchu/jun.)
KATARÍNA JANÍČKOVÁ 0 – 0 – 1 (bronz: beh do 
vrchu/jun.)
SPOLU: 5 – 4 – 4
HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2021

TOMÁŠ JANÍČEK 2 – 1 – 0 (zlato: 800 m/muži, 
800 m/jun., striebro: 1500 m/jun.)
MICHAL STANÍK 1 – 0 – 0 (zlato: 3000 m/jun.)
ADAM JANÍČEK 0 – 1 – 0 (striebro: 3000 m/jun.)
SPOLU: 3 – 2 – 0

v súčasnosti profesionálny hasič v púchovskej gumá-
renskej fabrike pýšiaci sa titulom vicemajstra európy 
v behu na 800 m medzi hasičmi.

Obnovenie miestneho behu v Lysej pod Maky-
tou bola jedna vec, ale kľúčový dôvod vzniku BK 
mal hlbší zmysel: Róbert Janíček, v roku 1987 vi-
cemajster bývalého Československa v krose mília-
rov na 4 km, chcel vytvoriť dobre fungujúci klub, 
v ktorom by mohol odovzdať mládeži svoje cenné 
športové skúsenosti. „Predovšetkým som chcel vy-
užiť potenciál, ktorý sa skrýval v miestnych deťoch. 
Boli naozaj šikovné, a  čo je tiež veľmi dôležité, 
mali prirodzený záujem športovať. Deti sú súťaži-
vé, rady sa porovnávajú, takže založením klubu za-
meraného na behy sme im umožnili konfrontovať 
sa s rovesníkmi na celom Slovensku,“ opisoval Ró-
bert Janíček atletickú genézu v  dvojtisícovej obci 
ukrytej v  doline medzi Bielymi Karpatmi a Javor-
níkmi.

V  prvopočiatkoch robil dobré meno klubu aj 
obci anton Luliak, ktorý uspel v Slovenskom pohári 
v behu do vrchu. Ťahúňmi v tom čase boli i Monika 
a Ľudovít Kadlecovci, dcéra Róberta Janíčka adriana 
(vydatá Imlaufová) a aj najstarší člen BK, v súčasnosti 
už 84-ročný andrej Kusenda. „S mojím otcom Mila-
nom patril k priekopníkom atletiky v Lysej pod Maky-
tou,“ pripomenul šéf a zároveň jeden z trénerov v BK 
Róbert Janíček.

na prvý veľký výsledok nečakali v Lysej dlho. Len 
tri roky po vzniku klubu vyhrali jeho členky adriana 
Janíčková (bola aj mládežnícka majsterka SR na 
1500 m), Monika Kadlecová (venovala sa takisto 
úspešne behu na lyžiach i horskej cyklistike) a Miro-
slava Bartoníková súťaž družstiev na školských maj-
strovstvách Slovenska v cezpoľnom behu.

V  súčasnosti zažíva mládežnícka atletika v  de-
dinke učupenej pod Makytou jedno z  najúspeš-
nejších období. Hoci má BK registrovaných v  SaZ 
len 26 členov (vo veku od 10 do 84 rokov), na 
majstrovstvách Slovenska v  roku 2020 získal až 
13 medailí  – 5 zlatých, 4 strieborné a  4 bronzo-
vé. Postarali sa o ne Tomáš Janíček, Michal Staník, 
adam Janíček a Katarína Janíčková. Bodoval aj erik 
Matej, takže v celkovom poradí klubov na základe 
umiestení v prvej osmičke na slovenských šampio-
nátoch sa BK Lysá pod Makytou vyšvihol na lichoti-
vú 27. priečku.

V halovej sezóne 2021 medailová žatva Lysanov 
pokračovala. na M -SR dospelých skončili v medailo-
vej bilancii na 10. mieste zásluhou senzačného zlata 
Tomáša Janíčka na 800 m, a na juniorských dokonca 
na piatom s  bilanciou 2  – 2  – 0. Tituly si vybojova-
li Tomáš Janíček na 800 m (bolo to už jeho 9. zlato 

na M -SR v kariére), Michal Staník na 3000 m a dve 
striebra pridali ešte Janíčkovci Tomáš (1500 m) 
a adam (3000 m).

„Práve oni traja sú naše najväčšie súčasné talen-
ty. Všetci sú zaradení do reprezentácie  – Tomáš do 
dorasteneckej, adam a  Michal do juniorskej,“ vraví 
hrdo 51-ročný Róbert Janíček, otec 17-ročného To-
máša. Okrem neho sa o prípravu bežcov z Lysej pod 
Makytou starajú i ďalší dvaja tréneri, tiež bývalí bežci 
Jozef Staník a Ján Križák, účastník MS v polmarató-
ne a  4-násobný vytrvalecký majster SR, ktorý vlani 
priviedol Michala Staníka k zlatu na domácich šam-
pionátoch na 10 000 m a v behu do vrchu.

„Hoci Jano dlhé roky behal za Skalicu, býva a pra-
cuje v  Púchove, a  preto to má k  nám veľmi blíz-
ko. Sme radi, že nám od vlaňajška pomáha, jeho 

nemuseli by sme behať krátke úseky na školských 
chodbách.“

Veľké túžby majú aj v  malých kluboch, ako je 
BK Lysá pod Makytou. „nesmierne by sme sa pote-
šili, keby sa niekto od nás dostal na vrcholný šam-
pionát – majstrovstvá sveta či európy,“ prezradil Ró-
bert Janíček. „Takisto by som bol rád, keby záujem 
detí z  našej obce a  okolia o  atletiku nestále stúpal 
a mohli sme bez prerušenia nadviazať na úspechy, 
ktoré sme od roku 2001 dosiahli.“

Výsledky  – najmä tie vlaňajšie  – naznačujú, že 
s bežeckými talentami pracujú v Lysej pod Makytou 
naozaj dobre. Oduševnenie a  nasadenie prinášajú 
svoje ovocie. Bodaj by im vydržal entuziazmus aj 
v ďalších rokoch, ba ešte lepšie – v ďalších desaťro-
čiach. ŠTEFAN ŽILKA, (GB)

NAJMLADŠÍ VÍŤAZ V HISTÓRII

skúsenosti sú pre nás veľký prínos,“ pochvaľoval si 
Róbert Janíček trénerskú posilu v  osobe svojho ro-
vesníka.

Bežci z Lysej trénujú v skromných podmienkach. 
Využívajú najmä terény v krásnom okolí a areál miest-
nej základnej školy. „Pripravujeme sa väčšinou v prí-
rode okolo Makyty, na futbalovom ihrisku a v zime, 
keď napadne sneh, aj na školských chodbách,“ vra-
ví duša makytskolysianskej atletiky. „Samozrejme, 
v  zimnom období veľa makáme aj na bežkách. na 
špeciálne tréningy sme pravidelne chodili na tarta-
novú dráhu v Zlíne, ktorú máme najbližšie.“

Róbert Janíček tvrdí, že celosvetová koronavíru-
sová pandémia atletický život v  Lysej pod Makytou 
ovplyvnila len minimálne. „Pravdupovediac, takmer 
nijako. Máme šťastie, že žijeme na dedine. Tak či tak 
trénujeme najmä v prírode a vieme si pomôcť aj te-
raz, keď platia rôzne prísne obmedzenia,“ vysvetľuje 
šéf BK. „Jediná komplikácia je, že nemôžeme ísť na 
tartan do susedného Česka a nevieme sa dostať na 
regeneráciu do wellnessu. S inými vecami si vieme 
poradiť.“

Bežeckých zanietencov podporuje i obec. Staros-
ta Michal Ondrička a poslanci pomáhajú klubu kaž-
doročne dotáciou. Ďalšie financie získava BK Lysá 
pod Makytou z  dvoch percent z  daní a, ako pripo-
mína Róbert Janíček, v posledných rokoch dostali fi-
nancie aj zo Slovenského atletického zväzu.

Šéf klubu vraví, že na rozvíjanie atletických aktivít 
majú takmer všetko, čo potrebujú: „My sa nesťažu-
jeme, tvrdo pracujeme v  podmienkach, aké máme 
k dispozícii. Tak sme sa to za tie roky naučili. Pred-
sa len: k  úplnej spokojnosti nám možno chýba te-
locvičňa  – stačila by aj školská. ak by sme ju mali, 
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BK LYSÁ POD MAKYTOU OSLÁVI V MÁJI 20. NARODENINY, K JUBILEU   MU ATLÉTI PREDČASNE DAROVALI PÄŤ MEDAILÍ Z HALOVÝCH M ‑SR 2021

MEDAILISTI Z LYSEJ  
POD MAKYTOU



»

ŠTYRIDSAŤROČNÉ JUBILEUM DUDINSKEJ 
PÄŤDESIATKY VO FAKTOCH

Matej Tóth v cieli Dudinskej 50 v roku 2015, keď utvoril rekord pretekov 3:34:38 h. 
 Foto: SITA – JÁN VIAZANIČKA

„naši ma od detstva viedli k športu, hoci nebo-
li vrcholoví športovci. Môj dedko Ján Hazucha je 
známy maratónskymi úspechmi. Ja som začínala 
s plávaním, ktoré mi však nikdy nešlo. Práve moja 
plavecká trénerka Katka Mikulová ma prihlásila 
na triatlon a okamžite sa mi zapáčil, pretože stratu 
z plávania som zmazala na bicykli a v behu. Duat-
lon, čo je kombinácia behu a cyklistiky, bola moja 
najsilnejšia disciplína. Získala som v ňom aj titul 
juniorskej majsterky európy. Môj terajší tréner 
Marek Vojník ma však v rámci prípravy zobral na 
atletické preteky a tie sa mi páčili ešte viac,“ priblí-
žila svoje športové začiatky Hazuchová.

„Pred tromi rokmi bola s  nami na sústredení 
v chorvátsku ešte ako triatlonistka. ani vo sne mi 
nenapadlo, že má taký veľký talent, hoci už v tom 
čase na tom bola funkčne veľmi dobre,“ zaspomí-
nal si Marek Vojník, ktorého spolupráca s  Lízou 
Hazuchovou sa začala rozvíjať po jej prestupe do 
Banskej Bystrice po prvom ročníku gymnaziálne-
ho štúdia. „Postupne sme to vyhodnotili tak, že 
z triatlonu prejde na beh. Limitovalo ju totiž plá-
vanie, ktoré je dosť kľúčové.“ Talentovaná Dol-
nokubínčanka si spoluprácu s koučom Vojníkom 
pochvaľuje. „Trénera si vážim, lebo ku každému 
pristupuje individuálne. Už ma pozná a  presne 
vie, kedy je dobre a kedy zle.“

NA DRÁHE, CHCELA  
BY AJ VO VESMÍRE

Športové gény padli Líze Hazuchovej do vienka, ale k atletike sa dostala okľukou cez iné športy. 
Urobila dobre, lebo od minulého roka sa nielenže zaradila do domácej ženskej bežeckej špičky, 
ale rovno sa vyšvihla na jej čelo.

LÍZA HAZUCHOVÁ
 DISCIPLÍNY  1500 – 5000 m
 NARODENÁ  23. 7. 2002 v Dolnom Kubíne
 KLUB  aK Zdravie v pohybe Lučatín
 ŠKOLA  Stredná športová škola Banská Bystrica
 TRÉNER  Marek Vojník
 OSOBNÉ REKORDY  4:30,19 (1500 m v hale), 
9:25,46 (3000 m v hale), 16:36,84 (5000 m)
 NAJVÄČŠIE ÚSPECHY  1. na MeJ v duatlone 
2019, 41. v súťaži junioriek na Me v krose 2019  
v Lisabone, víťazka súťaže junioriek v krose 
campaccio 2019 (14. v súťaži žien započítavanej 
do krosového seriálu World athletics), juniorská 
rekordérka SR na 3000 m v hale (9:25,46) a na 
5000 m vonku (16:36,84), seniorská majsterka SR 
vonku na 5000 m (2020), v hale na 1500 m (2021) 
a 3000 m (2020, 2021)

Hoci v duatlone sa presadila aj na MeJ, atleti-
ka je pre ňu srdcovka. „Zatiaľ sa jej budem veno-
vať popri štúdiu a uvidíme, na čo to bude stačiť,“ 
vraví nádejná bežkyňa, ktorá zatiaľ nedala celkom 
zbohom ani duatlonu: „S ním som stále oficiálne 
neskončila a rada by som si v ňom ešte zasúťažila. 
Bicyklujem sa stále veľa a baví ma to.“

„K Líziným plusom patria vytrvalosť a cieľave-
domosť. Je rodená bojovníčka. Keby to nemala 
v  sebe, asi by sotva bežala sólo preteky na takej 
úrovni. Rezervy vidím ešte v  technike a  sile. Tré-
ning prispôsobujeme tomu, že zatiaľ behá len 
krátko a potrebuje čas, aby to jej telo zvládlo. ešte 
sme totiž nenaskočili na tréning, aký majú jej sú-
perky.“

Osemnásťročná Hazuchová sa v nedávnej ha-
lovej sezóne ukázala v  skvelej forme. na senior-
skom i juniorskom národnom šampionáte zlepši-
la juniorský rekord SR na 3000 m časmi 9:26,76 
a  9:25,46. Členka aK ZVP Lučatín sa dokonca 
ocitla v nominácii SaZ na halové Me v Toruni, ale 
európska atletika (ea) jej prihlášku neakceptovala 
pre vysoký počet prihlásených bežkýň s  limitom 
9:10,00.

„Bolo to obrovské prekvapenie. Vôbec som ne-
tušila, že by som sa mohla dostať na šampionát aj 
vďaka voľnej karte. Od limitu som bola totiž dosť 

ďaleko. Verila som, že to vyjde, a keď ma do Toru-
ne nevzali, chvíľu som z toho bola veľmi smutná. 
Sklamanie opadlo, vidiac štartovú listinu s časmi 
bežkýň som si povedala, že tak to malo byť a prá-
vom sa tam dostali kvalitnejšie pretekárky.“

na 3000 m v hale si v ďalšej sezóne trúfa po-
koriť historické maximum Ľudmily Melicherovej 
9:19,17 min. „nerada niečo sľubujem, ale mys-
lím si, že tento čas by som mohla prekonať. Verila 
som si naň už teraz, nebrala som to ako nereálnu 
métu. Ktovie, ako by to dopadlo, keby som beža-
la v Toruni. Dobrá konkurencia predstavuje veľkú 
silu, ktorá ma mohla potiahnuť,“ uvažovala Hazu-
chová, ktorá by sa v  letnej sezóne rada postavila 
na štart na juniorských Me v Tallinne i juniorských 
MS v nairobi.

Vlani patrila medzi objavy atletickej sezóny, te-
raz budú v súvislosti s ňou väčšie očakávania a aj 
tlak. „Trochu sa toho bojím,“ priznáva. „Doteraz to 
bolo ideálne, nič sa odo mňa nečakalo. Uvidíme, 
ako bude na mňa vplývať nová situácia. Zvyknem 
sa stresovať, ale len čo zaznie štartový výstrel, všet-
ko zo mňa opadne.“

Líza však má aj odvážne nešportové túžby: 
chce byť astronautka a letieť do vesmíru! „Je to 
o mne verejne známe. Uvedomujem si, že šan-
ca, aby sa mi to splnilo, je asi mizivá. Vždy sa 
mi to veľmi páčilo a  je to môj sen,“ prezradila 
študentka Strednej športovej školy v  Banskej 
Bystrici, ktorú baví fyzika a matematika a po ma-
turite by chcela pokračovať v  štúdiu spojenom 
s vedou.

 ĽUBOŠ BOGDÁNYI

Líza Hazuchová si beží po slovenský juniorský rekord na 3000 m, vo výreze s koučom Marekom Voj‑
níkom. Foto: JÁN LUKY

LIETA

O rok sa podujatie zopakovalo už ako majstrov-
stvá Slovenska s  ešte väčším počtom štartujúcich. 
To už bolo jasné, že k dvom tradičným českosloven-
ským päťdesiatkam z Prahy do Poděbrad a z Přero-
va cez Kojetín späť do Přerova pribudlo tretie – slo-
venské. Popri päťdesiatke sa prvýkrát uskutočnili aj 
chodecké preteky žien, ktoré v tom období zaradila 
IaaF do programu svojich súťaží. Paradoxne, druhá 
olympijská disciplína, 20 km, sa išla v  Dudinciach 
prvýkrát až počas európskeho pohára v roku 1998.

V  ďalších ročníkoch sa do organizácie pretekov 
zapojilo i  vedenie Dudiniec a  k  slovenskému šam-
pionátu, ktorý sa v  mestečku koná nepretržite od 
druhého ročníka doteraz, pribudli v 3. ročníku i pre-
teky mládeže a prvé zápisy žien do rekordných listín. 
V roku 1987 spozornel aj chodecký svet, keďže víťaz 
Dudinskej päťdesiatky (D-50) Pavol Szikora zašiel čas 
3:42:20 h, ktorý patril k  najlepším v  histórii sveto-
vej chôdze. Szikorov výkon do konca tisícročia v Du-
dinciach (ani počas európskeho pohára) nik nezlep-
šil a jeho československý a slovenský rekord vydržal 
22  rokov. Podujatie sa rok čo rok zmáhalo a  s  vý-
datnou podporou Dukly Banská Bystrica a  Júliusa 
nyárjasa rástlo početne aj organizačne. Uskutočnilo 
sa tiež niekoľko medzištátnych stretnutí, a preto ne-
čudo, že európska atletická asociácia (eaa, v  súčas-
nosti európska atletika/ea) poverila usporiadaním 
európskeho pohára v  rokoch 1998, 2001 a  2013 
práve Dudince, ktoré sú dodnes jediným viacnásob-
ným usporiadateľom tohto podujatia. Kým v  roku 
1998 bol eP zároveň 17. ročníkom Dudinskej päťde-
siatky, ďalšie dva dudinské eP sa konali separátne 
v máji, pričom D-50 mala tradičný termín už v druhej 
polovici marca. Takže v rokoch 1982 – 2021 sa na du-
dinských chodeckých okruhoch uskutočnilo doved-
na až 42 chodeckých maratónov.

Už v prvom ročníku a následne aj v roku 1988 
štartoval na D-50 budúci olympijský víťaz Jozef 
Pribilinec. V  ďalších rokoch ho nasledovali 4-ná-
sobný víťaz OH Poliak Robert Korzeniowski (1992 
a  1998), Matej Tóth (1997  – 2021), Ruska Jelena 
nikolajevová, Grékyňa athanassía Tsoumeléková, 
Talian Ivano Brugnetti (všetci 2001), Číňanka Wang 
Li -pching (2005), Talian alex Schwazer (2012) 
a  austrálčan Jared Tallent (2014). na dudinskej 

Keď sa na záver sústredenia chodcov v Dudinciach uskutočnili 20. marca 1982 chodecké preteky, nik netušil, aké 
významné atletické podujatie práve vzniklo. Ich iniciátor, tréner vtedajšej čs. chodeckej reprezentácie Juraj Benčík, 
pripravil s riaditeľom hotela Tehliar Jozefom Bocianom a s pomocou Milana Belka, Ladislava Moca, Jozefa Polešen-

ského, Miroslava Klusa a ďalších priaznivcov chôdze 50-kilometrový chodecký maratón na chodníkoch kúpeľného par-
ku. Na štart nastúpilo 16 československých chodcov a aj keď do cieľa došli iba traja (niektorí mali naplánovanú kratšiu 
trať), čas prvého víťaza Pavla Szikoru tesne nad 4 hodiny ukázal, že marcové kúpeľné prostredie chodcom svedčí.

asfaltke sme mohli obdivovať držiteľov 12 zlatých, 
12 strieborných a 10 bronzových olympijských me-
dailí. Okrem toho štartovali nositelia 21 zlatých, 
26  strieborných a  29 bronzových medailí z  MS 
a 20 zlatých, 21 strieborných a 21 bronzových me-
dailí z Me. Z množstva olympijských víťazov trium-
fovali v  Dudinciach iba Robert Korzeniowski, alex 
Schwazer a  Matej Tóth (žiadna žena), z  majstrov 
sveta alebo európy iba jediná žena (Ruska Olimpia-
da Ivanovová) a  traja muži (Francúz Yohann Diniz, 
alex Schwazer a Matej Tóth).

Štyri prvenstvá na D-50 si pripísal iba Matej Tóth, 
tri Poliak Rafal augustyn (raz vyhral aj 20 km). Dva-
krát triumfovali nór Havard Haukenes, Fín Valentin 
Kononen, Poliak Grzegorz Sudol a Slováci Pavol Jati, 
Peter Korčok, Štefan Malík a Pavol Szikora. Dva razy 
v Dudinciach dokráčal prvý do cieľa aj Yohann Diniz 
z Francúzska, v roku 2009 vyhral D-50 a v roku 2013 
súťaž na 50 km v rámci eP. Pyrrhovo víťazstvo získal 
v  roku 1996 Vitalij Popovyč, ktorého neskôr aj pre 
ceny z  pretekov zavraždila ukrajinská mafia. V  šty-
roch ženských päťdesiatkach zvíťazili po dvakrát Poľ-
ka agnieszka ellwardová a Slovenka Mária Katerinka 
czaková.

Od roku 2000 sa okrem slovenského šampio-
nátu konajú na D-50 aj majstrovstvá iných krajín. 
Vystriedali sa Česko, chorvátsko, Litva, Maďarsko, 
Srbsko a Čierna Hora, Ukrajina a dokonca aj africký 
Maurícius.

na 50 km štartovali v Dudinciach chodci z 57 kra-
jín všetkých svetadielov a chodkyne z 13 krajín dvoch 
svetadielov. O najviac štartov sa postaralo Slovensko 
(243, z toho 239 mužov a 4 ženy), Maďarsko (217, 
z toho 214 mužov a 3 ženy), bývalé Československo 
(181 mužov), Česká republika (119 mužov) a Poľsko 
(111, z toho 102 mužov a 9 žien).

chodci (vrátane mládeže) zaznamenali v  nie-
ktorej z disciplín v Dudinciach celkovo 6759 štartov 
(4220 muži a 2539 ženy), z  toho v 5537 prípadoch 
došli do cieľa (3215 muži a 2322 ženy). Preteky vzda-
li 975-krát (784-krát muži a 191-krát ženy), diskvalifi-
kovaní boli v 247 prípadoch (221 muži a iba 26 ženy). 
Tí, čo došli do cieľa, absolvovali 82 557 pretekárskych 
kilometrov (64 217 muži a 18 340 ženy), teda prešli 
viac ako dvakrát okolo Zeme. Podobnou bilanciou sa 
môže pochváliť iba zopár chodeckých mítingov na 
svete, čo svedčí o tom, že D-50 patrí k špičkovým atle-
tickým podujatiam. MARIÁN KALABUS
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ŠTYRIDSAŤROČNÉ JUBILEUM DUDINSKEJ   PÄŤDESIATKY VO FAKTOCH

Svetový rekordér a 3‑násobný majster Európy Yohann Diniz vyhral v Du‑
dinciach v roku 2009. Foto: SITA – RASTISLAV HRBÁČEK

NAJLEPŠIE VÝKONY  
NA 50 KM V DUDINCIACH

Údaje sú uvedené v poradí čas, umiestnenie v pretekoch, meno, priezvisko (v zátvorke poradie chodca v histórii 
pretekov), poradie výkonu každého chodca, dátum narodenia, kód krajiny alebo klubu, dátum pretekov.

TABUĽKY MUŽOV
3:34:38 1 Matej Tóth (1) 1 10.02.83 DUKBB 21.03.15
3:38:45 1 Yohann Diniz (2) 1 01.01.78 FRa 28.03.09
3:39:34 1 Valentin Kononen (3) 1 07.03.69 FIn 25.03.00
3:39:46 1 Matej Tóth 2 10.02.83 DUKBB 26.03.11
3:40:30 1 Jü-čcheng chan (4) 1 16.12.78 cHn 26.03.05
3:40:58 1 alex Schwazer (5) 1 26.11.84 ITa 24.03.12
3:41:07 1 Yohann Diniz 2 01.01.78 FRa 19.05.13
3:41:09 1 erick Bernabé Barrondo García (6) 1 14.06.91 GUa 23.03.13
3:41:15 1 Matej Tóth 3 10.02.83 DUKBB 24.10.20
3:41:32 2 Matej Tóth 4 10.02.83 DUKBB 28.03.09

(10)
3:42:20 1 Pavol Szikora (7) 1 26.03.52 DUKBB 04.04.87
3:42:46 1 Matej Tóth 5 10.02.83 DUKBB 24.03.18
3:42:50 1 Havard Haukenes (8) 1 22.04.90 nOR 23.03.19
3:42:57 1 Tomasz Lipiec (9) 1 10.05.71 POL 25.04.98
3:43:17 2 Jesús Ángel García Bragado (10) 1 17.10.69 eSP 25.04.98
3:43:22 1 Rafal augustyn (11) 1 14.05.84 POL 19.03.16
3:43:40 1 Havard Haukenes 2 22.04.90 nOR 25.03.17
3:43:55 2 Rafal augustyn 2 14.05.84 POL 21.03.15
3:44:17 3 Giovanni Perricelli (12) 1 25.08.67 ITa 25.04.98
3:44:24 2 Lukasz nowak (13) 1 18.12.88 POL 24.03.12

(20)
3:44:26 1 Jesús Ángel García Bragado 2 17.10.69 eSP 19.05.01
3:44:41 2 Michail Ryžov (14) 1 17.12.91 RUS 19.05.13
3:44:42 2 Rafal augustyn 3 14.05.84 POL 25.03.17
3:44:43 2 Veli-Matti Partanen (15) 1 28.10.91 FIn 24.03.18
3:44:53 3 Lukasz nowak 2 18.12.88 POL 21.03.15
3:45:31 3 Ivan noskov (16) 1 16.07.88 RUS 19.05.13
3:45:32 1 Rafal augustyn 4 14.05.84 POL 22.03.14
3:45:47 1 Grzegorz Sudol (17) 1 28.08.78 POL 29.03.08
3:45:48 2 nikolaj Maťuchin (18) 1 13.12.68 RUS 19.05.01
3:46:05 2 Rafal Fedaczyński (19) 1 03.12.80 POL 26.03.11

(30)
3:46:09 4 Ihor Hlavan (20) 1 25.09.90 UKR 19.05.13
3:46:12 3 Vladimir Potemin (21) 1 15.01.80 RUS 19.05.01
3:46:16 3 Rafal Sikora (22) 1 17.02.87 POL 26.03.11
3:46:25 2 aleksi Ojala (23) 1 09.12.92 FIn 19.03.16
3:46:31 4 alexej Vojevodin (24) 1 09.08.70 RUS 25.04.98
3:46:40 4 Lukasz nowak 3 18.12.88 POL 26.03.11
3:46:41 5 Grzegorz Sudol 2 28.08.78 POL 19.05.13
3:46:42 1 Robert Korzeniowski (25) 1 30.07.68 POL 26.04.92
3:46:52 4 Santiago Pérez alonso (26) 1 15.01.72 eSP 19.05.01
3:46:52 3 Rafal Sikora 2 17.02.87 POL 24.03.12

(40)
3:46:54 2 Veli-Matti Partanen 2 28.10.91 FIn 23.03.19
3:46:56 5 Rafal augustyn 5 14.05.84 POL 26.03.11
3:47:01 1 Bernardo Uriel Barrondo García (27) 1 05.06.93 GUa 20.03.21
3:47:04 3 Rafal augustyn 6 14.05.84 POL 23.03.19
3:47:16 3 adrian Blocki (28) 1 11.04.90 POL 19.03.16

3:47:18 2 Čen-tung Wang (29) 1 11.01.91 cHn 22.03.14
3:47:23 2 alatan Gadasu (30) 1 27.01.64 cHn 26.03.05
3:47:28 5 Basilio Labrador Sanabria (31) 1 29.03.67 eSP 25.04.98
3:47:35 6 Ivan Banzeruk (32) 1 09.02.90 UKR 19.05.13
3:47:41 6 René Piller (33) 1 23.04.65 FRa 25.04.98

(50)
3:47:42 4 Havard Haukenes 3 22.04.90 nOR 19.03.16
3:47:42 2 Rafal augustyn 7 14.05.84 POL 24.10.20
3:47:44 5 Horació nava Reza (34) 1 20.01.82 MeX 19.03.16
3:47:48 7 Konstantin Maximov (35) 1 17.06.82 RUS 19.05.13
3:47:51 7 Pavel nikolajev (36) 1 18.12.77 RUS 25.04.98
3:48:02 6 nathan Deakes (37) 1 17.08.77 aUS 26.03.11
3:48:04 3 Pedro Daniel Gómez cruz (38) 1 31.12.90 MeX 25.03.17
3:48:06 5 Denis Langlois (39) 1 10.10.68 FRa 19.05.01
3:48:13 8 Rafal Sikora 3 17.02.87 POL 19.05.13
3:48:17 2 Peter Korčok (40) 1 12.08.74 DUKBB 29.03.08

(60)
3:48:19 1 Vitalij Popovyč (41) 1 22.10.62 UKR 24.03.96
3:48:24 2 artur Mastianica (42) 1 30.07.92 LTU 20.03.21
3:48:27 8 Viktar Hinko (43) 1 07.12.65 BLR 25.04.98
3:48:31 6 alex Wright (44) 1 19.12.90 IRL 19.03.16
3:48:39 4 adrian Blocki 2 11.04.90 POL 25.03.17
3:48:41 1 Sándor Urbanik (45) 1 15.12.64 HUn 24.03.01
3:48:42 7 Rafal Fedaczyński 2 03.12.80 POL 19.03.16
3:48:44 4 Robert Heffernan (46) 1 28.02.78 IRL 21.03.15
3:48:50 9 Valentin Kononen 2 07.03.69 FIn 25.04.98
3:48:51 6 alexej Vojevodin 2 09.08.70 RUS 19.05.01

(70)
3:48:53 1 Štefan Malík (47) 1 11.02.66 UKBLa 26.03.95
3:48:54 1 Valentin Kononen 3 07.03.69 FIn 07.04.91
3:48:55 5 Brendan Boyce (48) 1 15.10.86 IRL 21.03.15
3:48:56 5 Rafal Fedaczyński 3 03.12.80 POL 25.03.17
3:48:56 3 Luis Ángel Sánchez (49) 1 15.12.93 GUa 20.03.21
3:48:57 3 andrés chocho (50) 1 04.11.83 ecU 24.10.20
3:49:00 6 Veli-Matti Partanen 3 28.10.91 FIn 25.03.17
3:49:02 6 Veli-Matti Partanen 4 28.10.91 FIn 21.03.15
3:49:05 8 Joao Vieira (51) 1 20.02.76 POR 19.03.16
3:49:14 4 Teodorico caporaso (52) 1 14.09.87 ITa 23.03.19

(80)
3:49:20 4 Horació nava Reza 2 20.01.82 MeX 20.03.21
3:49:23 5 Dawid Tomala (53) 1 27.08.89 POL 20.03.21
3:49:24 9 Serhij Budza (54) 1 06.12.84 UKR 19.05.13
3:49:27 2 Pavol Szikora 2 26.03.52 DUKBB 07.04.91
3:49:30 3 Donatas Škarnulis (55) 1 21.10.77 LTU 29.03.08
3:49:30 7 adrian Blocki 3 11.04.90 POL 21.03.15
3:49:40 10 Štefan Malík 2 11.02.66 UKBLa 25.04.98
3:49:45 4 Karl Junghannss (56) 1 06.04.96 GeR 24.10.20
3:49:46 6 Diego Pinzon (57) 1 12.02.85 cOL 20.03.21
3:49:48 7 Jorge Ruiz (58) 1 17.05.89 cOL 20.03.21

(90)
3:49:50 4 andré Höhne (59) 1 10.03.78 GeR 24.03.12
3:49:52 2 Yohann Diniz 3 01.01.78 FRa 23.03.13
3:49:52 8 Matteo Giupponi (60) 1 08.10.88 ITa 21.03.15
3:49:54 1 Rafal augustyn 8 14.05.84 POL 27.03.10
3:50:07 2 artur Brzozowski (61) 1 29.03.85 POL 27.03.10
3:50:08 3 Robert Heffernan 2 28.02.78 IRL 27.03.10

3:50:20 1 Štefan Malík 3 11.02.66 UKBLa 16.03.97
3:50:24 1 Grzegorz Sudol 3 28.08.78 POL 25.03.06
3:50:26 7 Omar Zepeda de Léon (62) 1 08.06.77 MeX 26.03.11
3:50:30 4 Lukasz nowak 4 18.12.88 POL 27.03.10

(100)
3:50:40 9 José Leyver Ojeda Blas (63) 1 12.11.85 MeX 19.03.16
3:50:40 10 Jarkko Kinnunen (64) 1 19.01.84 FIn 19.03.16
3:50:41 5 Rafal Fedaczyński 4 03.12.80 POL 23.03.19
3:50:45 11 Denis Trautmann (65) 1 15.08.72 GeR 25.04.98
3:50:47 8 Luís Franco Bustamante amauri (66) 1 10.06.84 MeX 20.03.21
3:50:48 3 adrian Blocki 4 11.04.90 POL 23.03.13
3:50:49 8 Bertrand Moulinet (67) 1 06.01.87 FRa 26.03.11
3:50:51 3 Jamie costin (68) 1 01.06.77 IRL 28.03.09
3:50:54 2 Roman Mrázek (69) 1 21.01.62 DUKBB 24.03.96
3:50:55 2 Tim Berrett (70) 1 23.01.65 can 26.04.92

(110)
3:50:59 7 Viktar Hinko 2 07.12.65 BLR 19.05.01
3:51:03 9 aléxandros Papamihaíl (71) 1 18.09.88 GRe 20.03.21
3:51:05 10 aléxandros Papamihaíl 2 18.09.88 GRe 19.05.13
3:51:09 1 Peter Korčok 2 12.08.74 DUKBB 27.03.04
3:51:13 10 Dominic King (72) 1 30.05.83 GBR 20.03.21
3:51:16 6 Jarkko Kinnunen 2 19.01.84 FIn 23.03.19
3:51:18 11 Rafal Sikora 4 17.02.87 POL 19.03.16
3:51:19 2 Pavol Blažek (73) 1 09.07.58 DUKBB 26.03.95
3:51:22 3 Peter Tichý st. (74) 1 12.03.69 STUKe 24.03.96
3:51:32 1 colin Griffin (75) 1 03.08.82 IRL 24.03.07

(120)
3:51:32 4 Damian Blocki (76) 1 28.04.89 POL 23.03.13
3:51:32 3 carl Dohmann (77) 1 18.05.90 GeR 22.03.14
3:51:33 5 Rafal augustyn 9 14.05.84 POL 23.03.13
3:51:36 8 David Boulanger (78) 1 11.12.74 FRa 19.05.01
3:51:43 1 Ivo Piták (79) 1 16.04.58 liazj 05.04.86

3:51:58 3 Valerij Spicyn (80) 1 05.12.65 URS 07.04.91
3:51:58 9 Štefan Malík 4 11.02.66 UKBLa 19.05.01
3:51:58 4 Tadas Šuškevičius (81) 1 22.05.85 LTU 22.03.14
3:52:03 11 Bence Barnabás Venyercsán (82) 1 08.01.96 HUn 20.03.21
3:52:07 5 adrian Blocki 5 11.04.90 POL 22.03.14

(130)
3:52:16 10 Denis Trautmann 2 15.08.72 GeR 19.05.01
3:52:16 4 Rafal augustyn 10 14.05.84 POL 28.03.09
3:52:18 11 René Piller 2 23.04.65 FRa 19.05.01
3:52:26 12 Čchil-sung Park (83) 1 08.07.82 KOR 19.03.16
3:52:27 3 Valentin Kononen 4 07.03.69 FIn 26.04.92
3:52:30 7 Julio césar Salazar (84) 1 07.08.93 MeX 25.03.17
3:52:37 11 Jesús Ángel García Bragado 3 17.10.69 eSP 19.05.13
3:52:39 12 claudio Villanueva (85) 1 03.08.88 eSP 19.05.13
3:52:45 1 Pavol Blažek 2 09.07.58 DUKBB 27.03.94
3:52:49 1 Peter Korčok 3 12.08.74 DUKBB 23.03.02

(140)
3:52:54 12 Vít Hlaváč (86) 1 26.02.97 cZe 20.03.21
3:52:57 12 Jurij andronov (87) 1 06.11.71 RUS 19.05.01
3:53:01 13 Francesco Galdenzi (88) 1 16.12.76 ITa 19.05.01
3:53:01 13 Jaime Daniel Quiyuch castaňeda (89) 1 24.04.80 GUa 19.03.16
3:53:01 8 Damian Blocki 2 28.04.89 POL 25.03.17
3:53:09 13 Marc Mundell (90) 1 07.07.83 RSa 20.03.21
3:53:12 14 Ivan Trocki (91) 1 27.05.76 BLR 19.03.16
3:53:16 9 eder Heraclio Sánchez Terán (92) 1 21.05.86 MeX 26.03.11
3:53:18 14 Zoltán czukor (93) 1 18.12.62 HUn 19.05.01
3:53:20 7 cameron corbishley (94) 1 31.03.97 GBR 23.03.19

(150)
3:53:23 15 Pedro Daniel Gómez cruz 2 31.12.90 MeX 19.03.16
3:53:24 5 christopher Linke (95) 1 24.10.88 GeR 27.03.10
3:53:24 10 cédric Houssaye (96) 1 13.12.79 FRa 26.03.11
3:53:30 14 ever Jair Palma Olivares (97) 1 18.03.92 MeX 20.03.21
3:53:36 4 Jani Lehtinen (98) 1 23.02.74 FIn 24.03.96
3:53:36 8 Mathieu Bilodeau (99) 1 27.11.83 can 23.03.19
3:53:54 5 colin Griffin 2 03.08.82 IRL 28.03.09
3:53:54 16 Máté Helebrandt (100) 1 12.01.89 HUn 19.03.16
3:54:02 17 Veli-Matti Partanen 5 28.10.91 FIn 19.03.16
3:54:08 2 Miloš Bátovský (101) 1 26.05.79 DUKBB 27.03.04

(160)
3:54:10 2 Miloš Bátovský 2 26.05.79 DUKBB 24.03.07
3:54:12 15 Giovanni De Benedictis (102) 1 08.01.68 ITa 19.05.01
3:54:13 9 Máté Helebrandt 2 12.01.89 HUn 23.03.19
3:54:15 15 cameron corbishley 2 31.03.97 GBR 20.03.21
3:54:23 3 Donatas Škarnulis 2 21.10.77 LTU 24.03.07
3:54:24 2 Matej Spišiak (103) 1 05.04.78 DUKBB 24.03.01
3:54:26 3 Jarkko Kinnunen 3 19.01.84 FIn 24.03.18
3:54:29 2 Štefan Malík 5 11.02.66 UKBLa 27.03.94
3:54:29 18 Lukáš Gdula (104) 1 06.12.91 cZe 19.03.16
3:54:31 4 Jan Klos (105) 1 02.11.60 POL 26.04.92

(170)
3:54:37 4 Tadas Šuškevičius 2 22.05.85 LTU 29.03.08
3:54:40 6 Tadas Šuškevičius 3 22.05.85 LTU 28.03.09
3:54:40 13 Oleksij Kazanin (106) 1 22.05.82 UKR 19.05.13
3:54:43 16 arnis Rumbenieks (107) 1 04.04.88 LaT 20.03.21
3:54:47 14 José Ignacio Díaz (108) 1 22.11.79 eSP 19.05.13
3:54:48 17 Hagen Pohle (109) 1 05.03.92 GeR 20.03.21
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3:54:49 5 Štefan Malík 6 11.02.66 UKBLa 24.03.96
3:54:53 11 christopher eric erickson (110) 1 01.12.81 aUS 26.03.11
3:54:54 6 aleksandar Raković (111) 1 13.04.68 YUG 24.03.96
3:54:54 6 Veli-Matti Partanen 6 28.10.91 FIn 22.03.14

(180)
3:54:56 2 Peter Korčok 4 12.08.74 DUKBB 25.03.00
3:54:59 3 Roman Mrázek 2 21.01.62 DUKBB 26.03.95
3:55:01 10 Karl Junghannss 2 06.09.96 GeR 23.03.19
3:55:02 5 Roman Mrázek 3 21.01.62 DUKBB 26.04.92
3:55:11 7 Rafal Sikora 5 17.02.87 POL 22.03.14
3:55:13 5 aléxandros Papamihaíl 3 18.09.88 GRe 24.03.12
3:55:16 1 Zoltán czukor 2 18.12.62 HUn 13.05.90
3:55:16 12 Stanisław Stosik (112) 1 26.03.72 POL 25.04.98
3:55:24 1 aleksandar Raković 2 13.04.68 YUG 27.03.99
3:55:26 6 Ivan Trocki 2 27.05.76 BLR 24.03.12

(190)
3:55:26 19 Jonathan Riekmann (113) 1 20.08.87 BRa 19.03.16
3:55:34 11 Bence Barnabás Venyercsán 2 08.01.96 HUn 23.03.19
3:55:35 7 Miloš Bátovský 3 26.05.79 DUKBB 28.03.09
3:55:36 4 Jan Klos 2 02.11.60 POL 07.04.91
3:55:36 9 Mário José dos Santos Júnior (114) 1 10.09.79 BRa 21.03.15
3:55:38 4 Peter Tichý st. 2 12.03.69 STUKe 26.03.95
3:55:39 13 aleksandar Raković 3 13.04.68 YUG 25.04.98
3:55:40 3 aleksandar Raković 4 13.04.68 ScG 27.03.04
3:55:41 6 antónio Pereira (115) 1 10.07.75 POR 27.03.10
3:55:48 3 Zoltán czukor 3 18.12.62 HUn 25.03.00
3:55:48 2 Mario avellaneda Soriano (116) 1 12.11.74 eSP 25.03.06
3:55:48 4 José Montana (117) 1 21.03.92 cOL 24.03.18

Najlepších 202 výkonov na Dudinskej 50  
dosiahlo 117 chodcov.

3:55:53 5 Jacek Bednarek 1 27.01.64 POL 07.04.91
3:56:03 3 Roman Bílek 1 29.09.67 cZe 27.03.94
3:56:07 6 Oleksandr Venhlovskyj 1 05.08.85 UKR 23.03.13

(120)
3:56:13 1 Hubert Sonnek 1 11.02.62 vš-ph 02.04.89
3:56:22 12 anatole Ibáňez 1 14.11.85 SWe 23.03.19
3:56:25 17 Pedro Martins 1 12.01.68 POR 19.05.01
3:56:32 15 Jean-Jacques nkouloukidi 1 15.04.82 ITa 19.05.13
3:56:33 13 Jakub Jelonek 1 07.07.85 POL 23.03.19
3:56:40 7 Tong-jong Kim 1 06.03.80 KOR 27.03.10
3:56:58 5 Darius Škarnulis 1 21.10.77 LTU 29.03.08
3:57:03 15 antero Lindman 1 25.12.64 FIn 25.04.98
3:57:06 21 Miklós Domonkos Srp 1 06.03.93 HUn 19.03.16
3:57:09 17 Pedro Isidro 1 17.07.85 POR 19.05.13

(130)
3:57:10 3 Sergej Melentiev 1 05.12.76 RUS 26.03.05
3:57:12 4 Sergej Korepanov st. 1 09.05.64 KaZ 27.03.94
3:57:17 6 Kazimír Verkin 1 27.03.72 DUKBB 29.03.08
3:57:28 18 Michal Stasiewicz 1 28.09.88 POL 19.05.13
3:57:31 19 Fredrik Svensson 1 10.09.73 SWe 19.05.01
3:57:31 19 Manuel Ángel López Karass 1 24.09.95 MeX 20.03.21
3:57:34 7 nathaniel Seiler 1 06.04.96 GeR 24.10.20
3:57:35 2 Jaroslav Makovec 1 11.01.60 DUKBB 02.04.89
3:57:38 1 Pavol Jati 1 01.01.59 DUKBB 06.04.85
3:57:46 8 Il-jong Sin 1 17.02.79 KOR 27.03.10

(140)

3:57:50 1 Luis Fernando García Bechinie 1 13.09.74 GUa 29.03.03
3:57:59 21 Michal Morvay 1 19.08.96 DUKBB 20.03.21
3:58:00 7 Miloš Holuša 1 02.05.65 cZe 27.03.94
3:58:03 6 Modris Liepinš 1 03.08.66 LaT 27.03.04
3:58:11 17 arturo Di Mezza 1 16.07.69 ITa 25.04.98
3:58:17 4 Oleksij Šelest 1 27.03.73 UKR 24.03.01
3:58:20 1 Ján Záhončík 1 23.04.65 DUKBB 09.04.88
3:58:24 20 alessandro Mistretta 1 06.03.71 ITa 19.05.01
3:58:31 8 Oleksandr Romanenko 1 26.06.81 UKR 24.03.12
3:58:31 22 José Blas Leyver Ojeda 1 12.11.85 MeX 20.03.21

(150)
3:58:32 7 Predrag Filipović 1 05.10.78 SRB 23.03.13
3:58:32 22 Pavel chihuan camayo 1 19.01.86 PeR 19.03.16
3:58:33 7 Sergej Jerochin 1 30.12.80 RUS 27.03.04
3:58:39 6 Daugvinas Zujus 1 16.10.75 LTU 25.03.00
3:58:41 23 Dušan Majdán 1 08.09.87 DUKBB 19.03.16
3:58:47 6 Jan Holender 1 12.03.64 POL 07.04.91
3:58:48 9 Rew Quentin 1 16.07.84 nZL 24.03.12
3:58:49 7 Marek Janek 1 29.01.77 HITBB 25.03.00
3:58:57 10 Xavier Moreno 1 15.11.79 ecU 24.03.12
3:59:02 4 Jurij Burban 1 18.04.80 UKR 25.03.06

(160)
3:59:02 11 Igors Kazakevičs 1 17.04.80 LaT 24.03.12
3:59:10 13 Maik Berger 1 17.02.79 GeR 24.03.12
3:59:17 12 nenad Filipović 1 05.10.78 SRB 26.03.11
3:59:26 23 Marius Iulian cocioran 1 10.07.83 ROU 20.03.21
3:59:34 5 Martin Pupiš 1 19.10.78 DUKBB 24.03.01
3:59:37 8 Veijo Savikko 1 10.11.53 FIn 07.04.91
4:00:30 2 Igor Kollár 1 25.06.65 HITBB 27.03.99
4:00:43 24 Martin Tišťan 1 12.11.92 DUKBB 19.03.16
4:00:48 7 Sergej Peršin 1 68 RUS 26.04.92
4:00:53 9 Maciej Rosiewicz 1 31.07.77 POL 29.03.08

(170)
4:01:06 25 Hjun-sub Kim 1 31.05.85 KOR 19.03.16
4:01:14 5 János Tóth 1 15.04.78 HUn 23.03.02
4:01:22 9 Lukasz augustyn 1 29.11.90 POL 22.03.14
4:01:23 21 Peter Zanner 1 19.07.68 GeR 25.04.98
4:01:51 11 Ivan Losev 1 26.01.86 UKR 27.03.10
4:02:07 17 Vladimir Savanović 1 12.06.85 SRB 26.03.11
4:02:07 14 Pavel Jarochau 1 21.07.82 BLR 24.03.12
4:02:37 27 alejandro Francisco Flórez 1 11.05.71 SUI 19.03.16
4:02:47 19 Mikel Odriozola Domínguez 1 25.05.73 eSP 19.05.13
4:02:58 15 alexej chimin 1 26.02.89 RUS 24.03.12

(180)
4:03:06 24 Vitalij Hardej 1 11.07.73 BLR 25.04.98
4:03:19 9 andrés Marín Lebrero 1 18.07.61 eSP 26.04.92
4:03:19 27 Kenny Martin Perez Parra 1 10.08.94 cOL 20.03.21
4:03:20 17 Dávid Tokodi 1 03.05.91 HUn 23.03.19
4:03:34 7 anton Kučmín 1 07.06.84 SPKDU 25.03.06
4:03:38 21 Juan antonio Porras Hidalgo 1 19.02.72 eSP 19.05.01
4:03:40 2 Roman Parolek 1 21.04.65 DUKBB 09.04.88
4:03:51 26 Jacob Sörensen 1 27.12.74 Den 25.04.98
4:03:52 27 José Magalhaes 1 30.10.54 POR 25.04.98
4:03:53 28 Mark easton 1 24.05.63 GBR 25.04.98

(190)
4:03:54 29 Virgilio Soares 1 13.11.59 POR 25.04.98

4:03:55 8 Miloš Mojžiš 1 18.02.67 DRÔHc 24.03.96
4:04:06 22 Mike Trautmann 1 13.03.74 GeR 19.05.01
4:04:13 9 Ulf-Peter Sjöholm 1 01.07.65 SWe 07.04.91
4:04:49 11 Daniel King 1 30.05.83 GBR 29.03.08
4:04:53 10 Grzegorz Ledzion 1 25.10.57 POL 07.04.91
4:04:54 23 Jorge costa 1 09.11.74 POR 19.05.01
4:05:02 18 Bruno erent 1 30.12.90 cRO 23.03.19
4:05:03 18 Sándor Rácz 1 14.09.86 HUn 21.03.15
4:05:09 29 Pavel Schrom 1 20.03.91 cZe 19.03.16

Preteky na 50 km v Dudinciach dokončilo  
415 chodcov z 54 krajín všetkých svetadielov.

TABUĽKY ŽIEN
4:14:25 1 Mária Katerinka czaková (1) 1 02.10.88 DUKBB 24.03.18
4:16:33 1 Mária Katerinka czaková 2 02.10.88 DUKBB 23.03.19
4:20:17 2 Ivana Renić (2) 1 21.08.96 cRO 23.03.19
4:32:47 2 agnieszka ellward (3) 1 26.03.89 POL 24.03.18
4:38:44 1 agnieszka ellward 2 26.03.89 POL 24.10.20
4:40:24 3 agnieszka ellward 3 26.03.89 POL 23.03.19
4:41:02 4 Paulina Buziak-Śmiatacz (4) 1 16.12.86 POL 23.03.19
4:41:16 2 antonina Lorek (5) 1 11.02.95 POL 24.10.20
4:41:44 3 nikolitsa andreopoulou (6) 1 26.03.83 GRe 24.03.18
4:43:36 5 Federica curiazzi (7) 1 14.08.92 ITa 23.03.19

(10)
4:43:48 4 Joanna Bemowska (8) 1 27.06.94 POL 24.03.18
4:44:38 6 elianay Da Silva Pereira (9) 1 11.05.84 BRa 23.03.19
4:46:27 5 Ivana Renić 2 21.08.96 cRO 24.03.18
4:47:54 7 antonina Lorek 2 11.02.95 POL 23.03.19
4:50:17 8 andrea Kovács (10) 1 21.07.80 HUn 23.03.19
4:52:56 1 agnieszka ellward 4 26.03.89 POL 25.03.17
4:59:40 6 angeliki Makri (11) 1 25.09.78 GRe 24.03.18
5:01:16 9 Valéria Bíróné Molnár (12) 1 03.03.77 HUn 23.03.19
5:07:43 10 Jeanne Billa (13) 1 21.02.96 FRa 23.03.19
5:08:17 7 Molly Jade Davey (14) 1 03.09.98 GBR 24.03.18

(20)
6:18:36 2 andrea Tóth (15) 1 14.01.71 HUn 25.03.17

Preteky na 50 km v Dudinciach dokončilo  
15 chodkýň z 9 krajín dvoch svetadielov.

PREHĽAD CHODECKÝCH  
PRETEKOV V DUDINCIACH

ročník  
Dudinskej 50 dátum

počet mužov počet žien
50 km iné trate 50 km iné trate

štart cieľ štart cieľ štart cieľ štart cieľ
I. 20.3.1982 16 3 – – – – – –
II. 19.3.1983 17 7 – – – – 3 1

kontrolky 14.3.1984 – – 13 13 – – 3 3
III. 21.4.1984 12 8 17 12 – – – –
IV. 6.4.1985 14 9 12 12 – – 4 4
V. 5.4.1986 9 4 42 40 – – 13 12
VI. 4.4.1987 20 11 62 59 – – 26 26
VII. 9.4.1988 11 4 74 67 – – 30 30
VIII. 2.4.1989 24 15 85 84 – – 76 76
IX. 13.5.1990 29 5 55 55 – – 33 33
X. 7.4.1991 51 32 82 81 – – 75 72
XI. 26.4.1992 65 25 68 67 – – 85 74
XII. 26.9.1993 23 13 51 46 – – 43 40
XIII. 27.3.1994 26 16 80 77 – – 52 48
XIV. 26.3.1995 24 11 46 37 – – 37 33
XV. 24.3.1996 43 17 59 56 – – 58 56
XVI. 16.3.1997 27 9 65 61 – – 47 45

XVII.+EP 24.–25.04.1998 66 46 159 142 – – 97 90
XVIII. 27.3.1999 17 10 43 40 – – 37 34
XIX. 25.3.2000 56 29 50 50 – – 60 57
XX. 24.3.2001 38 24 27 22 – – 15 13
EP 19.5.2001 50 40 126 112 – – 113 99

XXI. 23.3.2002 27 16 40 35 – – 51 43
XXII. 29.3.2003 33 17 55 43 – – 47 43
XXIII. 27.3.2004 42 20 44 38 – – 32 32
XXIV. 26.3.2005 35 21 50 43 – – 44 41
XXV. 25.3.2006 41 19 71 58 – – 65 58
XXVI. 24.3.2007 45 22 70 57 – – 80 75
XXVII. 29.3.2008 50 27 66 55 – – 80 68
XXVIII. 28.3.2009 45 21 74 63 – – 85 77
XXIX. 27.3.2010 54 32 85 62 – – 95 82
XXX. 26.3.2011 67 47 94 78 – – 106 98
XXXI. 24.3.2012 90 45 99 86 – – 103 93
XXXII. 23.3.2013 49 23 51 47 – – 62 59

EP 19.5.2013 49 34 155 136 – – 146 135
XXXIII. 22.3.2014 54 32 63 58 – – 69 60
XXXIV. 21.3.2015 52 27 68 60 – – 93 83
XXXV. 19.3.2016 74 45 91 75 – – 117 106

XXXVI. 25.3.2017 34 21 63 53 2 2 94 89
XXXVII. 24.3.2018 25 15 55 51 9 7 90 81
XXXVIII. 23.3.2019 42 25 58 55 18 10 96 89
XXXIX. 24.10.2020 11 8 – – 2 2 – –

XL. 20.3.2021 56 40 39 34 – – 46 43
SPOLU 1613 895 2607 2320 31 21 2508 2301

V ženskej kategórii je s časom 4:14:25 h rekordérkou podujatia Mária 
Katerinka Czaková. Foto: SITA – JAKUB JULÉNY

ŠTYRIDSAŤROČNÉ JUBILEUM DUDINSKEJ   PÄŤDESIATKY VO FAKTOCH
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NAJVIAC ABSOLVOVANÝCH  
PÄŤDESIATOK V DUDINCIACH

Za kódom krajiny je uvedený počet dokončených súťaží, počet štartov a najlepší výkon v Dudinciach.  
Poradie je určené podľa týchto troch údajov.

MUŽI
1. Zoltán czukor 18.12.62 HUn 14 18 3:53:18
2. Peter Tichý st. 12.03.69 SVK 12 18 3:51:22
3. István csaba 23.09.59 HUn 11 13 5:25:02
4. Dušan Majdán 08.09.87 SVK 11 12 3:58:41
5. Peter Korčok 12.08.74 SVK 11 11 3:48:17
6. aleksandar Raković 13.04.68 YUG 10 17 3:54:54
7. Štefan Malík 11.02.66 SVK 10 11 3:48:53
8. Gyula Dudás 20.08.66 HUn 10 11 4:08:18
9. Rafal augustyn 14.05.84 POL 10 10 3:43:22

10. Zdeněk Simon 29.06.60 cZe 9 14 4:24:51
11. Dominic King 30.05.83 GBR 9 10 3:51:13
12. Lukáš Gdula 06.12.91 cZe 9 9 3:54:29
13. Róbert Tubak 01.03.79 HUn 8 15 4:18:32
14. Kazimír Verkin 27.03.72 SVK 8 13 3:57:17
15. attila Fülöp 17.05.78 HUn 8 10 4:15:19
16. Tadas Šuškevičius 22.05.85 LTU 8 9 3:51:58
17. Dávid Tokodi 03.05.91 HUn 8 9 4:03:20
18. László novák 06.08.80 HUn 8 8 4:13:15
19. Miloš Holuša 02.05.65 cZe 7 10 3:58:00
20. Rafal Sikora 17.03.87 POL 7 8 3:46:16
21. Viktor Dávid Koltai 30.03.83 HUn 7 8 4:59:12
22. Jaroslav Makovec 11.01.60 cZe 6 13 3:57:35
23. Veli-Matti Partanen 28.10.91 FIn 6 8 3:44:43
24. arnis Rumbenieks 04.04.88 LaT 6 8 3:54:43
25. antonín Kozelka 27.11.85 cZe 6 7 4:40:34
26. Oleksij Šelest 27.03.73 UKR 6 6 3:58:17
27. christer Svensson 13.12.69 SWe 6 6 4:24:42
28. Rafal Fedaczyński 03.12.80 POL 5 10 3:46:05
29. Miloš Bátovský 26.05.79 SVK 5 10 3:54:08
30. Roman Mrázek 21.01.62 SVK 5 9 3:50:54
31. Matej Tóth 10.02.83 SVK 5 8 3:34:38
32. Pavol Blažek 09.07.58 SVK 5 8 3:51:19
33. nenad Filipović 05.10.78 YUG 5 8 3:59:17
34. Jarkko Kinnunen 19.01.84 FIn 5 6 3:50:40
35. Roman Bílek 29.09.67 cZe 5 6 3:56:03
36. Pavel Jarochau 21.07.82 BLR 5 6 4:02:07
37. Sándor Balázs 23.08.80 HUn 5 6 4:47:39
38. adrian Blocki 11.04.90 POL 5 5 3:47:16
39. Peter Šeben 02.05.78 SVK 5 5 4:33:51

ŽENY
1. agnieszka ellward 26.03.89 POL 4 4 4:32:47
2. Mária Katerinka czaková 02.10.88 SVK 2 2 4:14:25
3. Ivana Renić 21.08.96 cRO 2 2 4:20:17
4. antonina Lorek 11.02.95 POL 2 2 4:41:16
5. Paulina Buziak-Śmiatacz 16.12.86 POL 1 1 4:41:02
6. nikolitsa andreopoulou 26.03.83 GRe 1 1 4:41:44
7. Federica curiazzi 14.08.92 ITa 1 1 4:43:36
8. Joanna Bemowska 27.06.94 POL 1 1 4:43:48
9. elianay Da Silva Pereira 11.05.84 BRa 1 1 4:44:38

10. andrea Kovács 21.07.80 HUn 1 1 4:50:17
11. angeliki Makri 25.09.78 GRe 1 1 4:59:40
12. Valéria Bíróné Molnár 03.03.77 HUn 1 1 5:01:16
13. Jeanne Billa 21.02.96 FRa 1 1 5:07:43
14. Molly Jade Davey 03.09.98 GBR 1 1 5:08:17
15. andrea Tóth 14.01.71 HUn 1 1 6:18:36

NAJLEPŠIE VÝKONY PODĽA VEKU
V zátvorke za vekom je uvedený počet výkonov na 50 km v Dudinciach v danom veku.

MUŽI
17-ROČNÍ (1)

5:54:39 11 ernest caban 15.05.78 UMBBB 26.03.95
19-ROČNÍ (2)

4:38:37 7 andrij Čelubejev 26.09.84 UKR 29.03.03
4:46:52 24 Oleksandr Gal 19.04.81 UKR 25.03.00

20-ROČNÍ (23)
4:02:35 26 Bence Barnabás Venyercsán 08.01.96 HUn 19.03.16
4:07:26 12 Ťia-sing Jin 16.03.94 cHn 22.03.14
4:07:43 5 Dušan Majdán 08.09.87 DUKBB 24.03.07
4:13:01 16 Jurij Burban 18.04.80 UKR 25.03.00
4:17:34 4 Roman Parolek 21.04.65 DUKBB 06.04.85

21-ROČNÍ (39)
3:46:12 3 Vladimir Potemin 15.01.80 RUS 19.05.01
3:47:51 7 Pavel nikolajev 18.12.77 RUS 25.04.98
4:03:07 10 Dušan Majdán 08.09.87 DUKBB 29.03.08
4:04:05 9 Daugvinas Zujus 16.10.75 LTU 24.03.96
4:04:48 18 Havard Haukenes 22.04.90 nOR 26.03.11

22-ROČNÍ (48)
3:41:09 1 erick Bernabé Barrondo García 14.06.91 GUa 23.03.13
3:44:41 2 Michail Ryžov 17.12.91 RUS 19.05.13
3:48:54 1 Valentin Kononen 07.03.69 FIn 07.04.91
3:50:30 4 Lukasz nowak 18.12.88 POL 27.03.10

3:53:20 7 cameron corbishley 31.03.97 GBR 23.03.19
23-ROČNÍ (64)

3:46:09 4 Ihor Hlavan 25.09.90 UKR 19.05.13
3:46:40 4 Lukasz nowak 18.12.88 POL 26.03.11
3:47:18 2 Čen-tung Wang 11.01.91 cHn 22.03.14
3:47:35 6 Ivan Banzeruk 09.02.90 UKR 19.05.13
3:50:48 3 adrian Blocki 11.04.90 POL 23.03.13

24-ROČNÍ (63)
3:44:24 2 Lukasz nowak 18.12.88 POL 24.03.12
3:46:16 3 Rafal Sikora 17.02.87 POL 26.03.11
3:46:25 2 aleksi Ojala 09.12.92 FIn 19.03.16
3:46:42 1 Robert Korzeniowski 30.07.68 POL 26.04.92
3:49:02 6 Veli-Matti Partanen 28.10.91 FIn 21.03.15

25-ROČNÍ (66)
3:45:31 3 Ivan noskov 16.07.88 RUS 19.05.13
3:46:52 3 Rafal Sikora 17.02.87 POL 24.03.12
3:49:30 7 adrian Blocki 11.04.90 POL 21.03.15
3:50:07 2 artur Brzozowski 29.03.85 POL 27.03.10
3:51:05 10 aléxandros Papamihaíl 18.09.88 GRe 19.05.13

26-ROČNÍ (53)
3:41:32 2 Matej Tóth 10.02.83 DUKBB 28.03.09
3:47:16 3 adrian Blocki 11.04.90 POL 19.03.16
3:47:42 4 Havard Haukenes 22.04.90 nOR 19.03.16
3:48:13 8 Rafal Sikora 17.02.87 POL 19.05.13
3:48:31 6 alex Wright 19.12.90 IRL 19.03.16

27-ROČNÍ (57)
3:40:30 1 Jü-čcheng chan 16.12.78 cHn 26.03.05
3:42:57 1 Tomasz Lipiec 10.05.71 POL 25.04.98
3:43:40 1 Havard Haukenes 22.04.90 nOR 25.03.17
3:44:43 2 Veli-Matti Partanen 28.10.91 FIn 24.03.18
3:44:53 3 Lukasz nowak 18.12.88 POL 21.03.15

28-ROČNÍ (51)
3:39:46 1 Matej Tóth 10.02.83 DUKBB 26.03.11
3:40:58 1 alex Schwazer 26.11.84 ITa 24.03.12
3:46:31 4 alexej Vojevodin 09.08.70 RUS 25.04.98
3:46:54 2 Veli-Matti Partanen 28.10.91 FIn 23.03.19
3:47:01 1 Bernardo Uriel Barrondo García 05.06.93 GUa 20.03.21

29-ROČNÍ (49)
3:42:50 1 Havard Haukenes 22.04.90 nOR 23.03.19
3:43:17 2 Jesús Ángel García Bragado 17.10.69 eSP 25.04.98
3:46:52 4 Santiago Pérez alonso 15.01.72 eSP 19.05.01
3:48:24 2 artur Mastianica 30.07.92 LTU 20.03.21
3:48:50 9 Valentin Kononen 07.03.69 FIn 25.04.98

30-ROČNÍ (48)
3:45:32 1 Rafal augustyn 14.05.84 POL 22.03.14
3:45:47 1 Grzegorz Sudol 28.08.78 POL 29.03.08
3:51:09 1 Peter Korčok 12.08.74 DUKBB 27.03.04
3:52:57 12 Jurij andronov 06.11.71 RUS 19.05.01
3:54:13 9 Máté Helebrandt 12.01.89 HUn 23.03.19

31-ROČNÍ (47)
3:38:45 1 Yohann Diniz 01.01.78 FRa 28.03.09
3:39:34 1 Valentin Kononen 07.03.69 FIn 25.03.00
3:43:55 2 Rafal augustyn 14.05.84 POL 21.03.15
3:44:17 3 Giovanni Perricelli 25.08.67 ITa 25.04.98
3:46:05 2 Rafal Fedaczyński 03.12.80 POL 26.03.11

32-ROČNÍ (32)

3:34:38 1 Matej Tóth 10.02.83 DUKBB 21.03.15
3:43:22 1 Rafal augustyn 14.05.84 POL 19.03.16
3:44:26 1 Jesús Ángel García Bragado 17.10.69 eSP 19.05.01
3:49:14 4 Teodorico caporaso 14.09.87 ITa 23.03.19
3:49:23 5 Dawid Tomala 27.08.89 POL 20.03.21

33-ROČNÍ (32)
3:44:42 2 Rafal augustyn 14.05.84 POL 25.03.17
3:45:48 2 nikolaj Maťuchin 13.12.68 RUS 19.05.01
3:47:41 6 René Piller 23.04.65 FRa 25.04.98
3:48:06 5 Denis Langlois 10.10.68 FRa 19.05.01
3:48:27 8 Viktar Hinko 07.12.65 BLR 25.04.98

34-ROČNÍ (31)
3:47:44 5 Horació nava Reza 20.01.82 MeX 19.03.16
3:48:02 6 nathan Deakes 17.08.77 aUS 26.03.11
3:48:17 2 Peter Korčok 12.08.74 DUKBB 29.03.08
3:48:19 1 Vitalij Popovyč 22.10.62 UKR 24.03.96
3:49:50 4 andré Höhne 10.03.78 GeR 24.03.12

35-ROČNÍ (25)
3:41:07 1 Yohann Diniz 01.01.78 FRa 19.05.13
3:42:20 1 Pavol Szikora 26.03.52 DUKBB 04.04.87
3:42:46 1 Matej Tóth 10.02.83 DUKBB 24.03.18
3:46:41 5 Grzegorz Sudol 28.08.78 POL 19.05.13
3:47:04 3 Rafal augustyn 14.05.84 POL 23.03.19

36-ROČNÍ (20)
3:47:42 2 Rafal augustyn 14.05.84 POL 24.10.20
3:48:42 7 Rafal Fedaczyński 03.12.80 POL 19.03.16
3:49:46 6 Diego Pinzon 12.02.85 cOL 20.03.21
3:50:59 7 Viktar Hinko 07.12.65 BLR 19.05.01
3:52:18 11 René Piller 23.04.65 FRa 19.05.01

37-ROČNÍ (17)
3:41:15 1 Matej Tóth 10.02.83 DUKBB 24.10.20
3:48:41 1 Sándor Urbanik 15.12.64 HUn 24.03.01
3:48:44 4 Robert Heffernan 28.02.78 IRL 21.03.15
3:48:56 5 Rafal Fedaczyński 03.12.80 POL 25.03.17
3:48:57 3 andrés chocho 04.11.83 ecU 24.10.20

38-ROČNÍ (19)
3:51:13 10 Dominic King 30.05.83 GBR 20.03.21
3:53:09 13 Marc Mundell 07.07.83 RSa 20.03.21
3:55:48 3 Zoltán czukor 18.12.62 HUn 25.03.00
3:58:03 6 Modris Liepinš 03.08.66 LaT 27.03.04
3:58:27 5 Vitalij Popovyč 22.10.62 UKR 25.03.00

39-ROČNÍ (16)
3:49:20 4 Horació nava Reza 20.01.82 MeX 20.03.21
3:49:27 2 Pavol Szikora 26.03.52 DUKBB 07.04.91
3:50:41 5 Rafal Fedaczyński 03.12.80 POL 23.03.19
3:53:18 14 Zoltán czukor 18.12.62 HUn 19.05.01
4:03:27 10 Veijo Savikko 10.11.53 FIn 26.04.92

40-ROČNÍ (19)
3:49:05 8 Joao Vieira 20.02.76 POR 19.03.16
3:53:12 14 Ivan Trocki 27.05.76 BLR 19.03.16
3:56:31 6 Rafal Fedaczyński 03.12.80 POL 24.10.20
3:58:49 3 Zoltán czukor 18.12.62 HUn 23.03.02
4:02:00 8 Pavol Szikora 26.03.52 DUKBB 26.04.92

41-ROČNÍ (10)
3:47:23 2 alatan Gadasu 27.01.64 cHn 26.03.05
3:58:42 7 Roman Bílek 29.09.67 cZe 29.03.08

Prvý víťaz Dudinskej päťdesiatky a dlhé roky rekordér podujatia 
(3:42:20) Pavol Szikora. Foto: ARCHÍV D-50
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3:59:32 5 Miloš Holuša 02.05.65 cZe 25.03.06
4:02:26 3 Zoltán czukor 18.12.62 HUn 29.03.03
4:15:20 9 Gyula Dudás 20.08.66 HUn 24.03.07

42-ROČNÍ (12)
3:57:08 4 Zoltán czukor 18.12.62 HUn 27.03.04
4:10:17 25 eddy Roze 13.11.70 FRa 24.03.12
4:15:40 10 Miloš Holuša 02.05.65 cZe 24.03.07
4:18:56 12 Roman Bílek 29.09.67 cZe 28.03.09
4:20:12 22 Tomáš Hlavenka 08.02.77 cZe 23.03.19

43-ROČNÍ (6)
4:06:56 24 František Kmenta 05.10.58 cZe 19.05.01
4:24:48 37 christian cheeseman 11.12.58 GBR 19.05.01
4:29:36 14 Gyula Dudás 20.08.66 HUn 28.03.09
4:46:14 10 Zdeněk Simon 29.06.60 cZe 29.03.03
4:53:13 18 Peter Gajdoš 08.08.62 MŠKKM 26.03.05

44-ROČNÍ (6)
3:52:37 11 Jesús Ángel García Bragado 17.10.69 eSP 19.05.13
4:03:52 27 José Magalhaes 30.10.54 POR 25.04.98
4:09:50 10 Zoltán czukor 18.12.62 HUn 25.03.06
4:31:43 14 Peter Kaneen 12.07.61 GBR 26.03.05
4:39:27 24 Gyula Dudás 20.08.66 HUn 27.03.10

45-ROČNÍ (6)
4:02:37 27 alejandro Francisco Flórez 11.05.71 SUI 19.03.16
4:09:31 6 Zoltán czukor 18.12.62 HUn 24.03.07
4:12:37 24 Pedro Martins 12.01.68 POR 19.05.13
4:39:10 15 Zdeněk Simon 29.06.60 cZe 26.03.05
5:01:54 13 Štefan Rebo 04.03.58 SInHn 29.03.03

46-ROČNÍ (5)
4:06:12 13 Zoltán czukor 18.12.62 HUn 29.03.08
4:11:46 16 Denis Jackson 29.06.45 GBR 07.04.91
4:35:59 38 Martin nedvídek 25.01.75 cZe 20.03.21
5:25:02 21 István csaba 23.09.59 HUn 26.03.05
5:33:33 44 Berislav Devčić 28.07.66 cRO 24.03.12

47-ROČNÍ (5)
4:10:35 10 Zoltán czukor 18.12.62 HUn 28.03.09
4:37:02 43 christer Svensson 13.12.69 SWe 19.03.16
5:07:35 21 Gyula Dudás 20.08.66 HUn 23.03.13
5:08:47 24 Ferenc Major 30.03.61 HUn 29.03.08
5:39:57 19 István csaba 23.09.59 HUn 25.03.06

48-ROČNÍ (2)
4:53:27 20 Peter Tichý st. 12.03.69 ŠKPČa 25.03.17
5:55:10 22 István csaba 23.09.59 HUn 24.03.07

49-ROČNÍ (3)
4:57:38 15 Peter Tichý st. 12.03.69 ŠKPČa 24.03.18
5:01:01 20 Zdeněk Simon 29.06.60 cZe 28.03.09
5:32:16 26 István csaba 23.09.59 HUn 29.03.08

50-ROČNÍ (4)
4:47:52 25 Michael George 05.10.65 GBR 21.03.15
5:02:06 25 Peter Tichý st. 12.03.69 ŠKPČa 23.03.19
5:09:52 29 Zdeněk Simon 29.06.60 cZe 27.03.10
5:28:26 18 attila Márton 19.09.56 HUn 25.03.06

51-ROČNÍ (2)
5:21:38 17 Vladimír Haluska 22.04.52 USa/SLÁŽa 29.03.03
6:24:08 32 István csaba 23.09.59 HUn 27.03.10

52-ROČNÍ (2)
5:02:13 20 Ferenc Major 30.03.61 HUn 23.03.13
5:25:19 46 István csaba 23.09.59 HUn 26.03.11

53-ROČNÍ (3)
5:16:54 25 Josef Kalát 06.12.55 cZe 29.03.08
5:20:37 20 Vladimír Haluska 22.04.52 USa/SLÁŽa 26.03.05
5:38:52 45 István csaba 23.09.59 HUn 24.03.12

54-ROČNÍ (3)
5:15:45 17 Vladimír Haluska 22.04.52 USa/SLÁŽa 25.03.06
5:16:04 29 eduard Straka st. 24.06.46 SPKDU 25.03.00
5:30:08 22 István csaba 23.09.59 HUn 23.03.13

55-ROČNÍ (2)
5:24:49 45 Ferenc Major 30.03.61 HUn 19.03.16
5:32:03 31 István csaba 23.09.59 HUn 22.03.14

58-ROČNÍ (1)
6:06:03 21 István csaba 23.09.59 HUn 25.03.17

62-ROČNÍ (1)
5:46:38 32 Vladimír Haluska 22.04.52 USa/SLÁŽa 22.03.14

ŽENY
20-ROČNÉ (1)

5:08:17 7 Molly Jade Davey 03.09.98 GBR 24.03.18
22-ROČNÉ (1)

4:46:27 5 Ivana Renić 21.08.96 cRO 24.03.18
23-ROČNÉ (2)

4:20:17 2 Ivana Renić 21.08.96 cRO 23.03.19
5:07:43 10 Jeanne Billa 21.02.96 FRa 23.03.19

24-ROČNÉ (2)
4:43:48 4 Joanna Bemowska 27.06.94 POL 24.03.18
4:47:54 7 antonina Lorek 11.02.95 POL 23.03.19

25-ROČNÉ (1)
4:41:16 2 antonina Lorek 11.02.95 POL 24.10.20

27-ROČNÉ (1)
4:43:36 5 Federica curiazzi 14.08.92 ITa 23.03.19

28-ROČNÉ (1)
4:52:56 1 agnieszka ellward 26.03.89 POL 25.03.17

29-ROČNÉ (1)
4:32:47 2 agnieszka ellward 26.03.89 POL 24.03.18

30-ROČNÉ (2)
4:14:25 1 Mária Katerinka czaková 02.10.88 DUKBB 24.03.18
4:40:24 3 agnieszka ellward 26.03.89 POL 23.03.19

31-ROČNÉ (2)
4:16:33 1 Mária Katerinka czaková 02.10.88 DUKBB 23.03.19
4:38:44 1 agnieszka ellward 26.03.89 POL 24.10.20

33-ROČNÉ (1)
4:41:02 4 Paulina Buziak-Śmiatacz 16.12.86 POL 23.03.19

35-ROČNÉ (2)
4:41:44 3 nikolitsa andreopoulou 26.03.83 GRe 24.03.18
4:44:38 6 elianay Da Silva Pereira 11.05.84 BRa 23.03.19

39-ROČNÉ (1)
4:50:17 8 andrea Kovács 21.07.80 HUn 23.03.19

40-ROČNÉ (1)
4:59:40 6 angeliki Makri 25.09.78 GRe 24.03.18

42-ROČNÉ (1)
5:01:16 9 Valéria Bíróné Molnár 03.03.77 HUn 23.03.19

46-ROČNÉ (1)
6:18:36 2 andrea Tóth 14.01.71 HUn 25.03.17

ZOSTAVIL MARIÁN KALABUS

DETSKÁ ATLETIKA ZATIAĽ 
ON-LINE, V  LETE AZDA OPÄŤ NAŽIVO

Fo
to

: a
Rc

Hí
V/

De
TS

KÁ
 a

TL
eT

IK
a

DETSKÁ ATLETIKA ZATIAĽ 
ON-LINE, V  LETE AZDA OPÄŤ NAŽIVO

„Snažili sme sa u nich udržiavať záujem o at-
letiku rôznymi súťažnými otázkami. Postupne 
sme vymýšľali súťaže a pohybové výzvy pre deti, 
ich trénerov, ale nezabúdali sme ani na rodičov. 
Bez spolupráce s nimi by naša snaha o oslovenie 
malých šikovníkov vyšla nazmar, za čo oteckom 
a  mamičkám ďakujeme,“ vraví Jaroslav Dobro-
vodský, koordinátor projektu Detská atletika. „na 
súťažné otázky o zaujímavé ceny nám prišlo viac 
ako 500 odpovedí, čo nás milo prekvapilo a veľmi 
potešilo. naši ‚malkáči‘ sa takto napríklad oboz-
namovali s  vystúpeniami slovenských atlétov na 

Úvod roku 2021 sa v Detskej atletike pre pretrvávajúcu pandémiu ochorenia Covid-19 niesol 
v netradičnom duchu: on -line súťažami na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, aby deti 
ani v tomto neľahkom období nezabudli na atletiku.

marcových halových majstrovstvách európy v To-
runi a aktívne ich sledovali.“

Vzhľadom na protipandemické opatrenia, 
žiaľ, deti stále nemôžu plnohodnotne trénovať. 
Ibaže pohyb je pre ich zdravý vývoj veľmi dôle-
žitý. „Preto sme rozbehli mimoriadny projekt 
s názvom Rozhýb sa doma s Detskou atletikou,“ 
informoval Jaroslav Dobrovodský. „Sériou domá-
cich videí s on -line tréningmi sme sa snažili de-
ťom ukázať, že aj doma v obývačke je trénovanie 
zábavné.“

Ďalší z celoslovenských koordinátorov Detskej 

atletiky Radovan Tomeček so svojimi malými po-
mocníkmi pravidelne pripravoval zábavné tré-
ningy pre deti aj rodičov, v ktorých využívali rôz-
ne jednoduché pomôcky, ako napríklad fľaše, 
plechovky, rolky s  toaletným papierom, aktovky 
a všeličo iné. O tréningy na sociálnych sieťach bol 
enormný záujem, šírili sa medzi rodičmi a atletic-
kými škôlkami rýchlosťou blesku.

„Potešila nás aj iniciatíva atletických klubov, 
ktoré vymýšľali vlastné on -line tréningy cez rôz-
ne aplikácie. Za každé zdieľanie tréningov, krásne 
fotky a  videá, ktoré nám poslali, im ďakujeme,“ 
dodáva Radovan Tomeček.

Detská atletika naďalej pokračuje v  natáčaní 
série metodických videí. Prešovská krajská koor-
dinátorka Daniela Leütterová a kameraman Mar-
tin Zvoláreň nedávno nakrúcali ďalšiu disciplínu 
z programu Detskej P -T-S, hod loptou z kolien spo-
za hlavy. Onedlho si ju budú môcť všetci malí at-
léti pozrieť na YouTube kanáli Detskej atletiky. Ra-
dovan Tomeček: „Môžete sa tešiť aj na ďalšie diely 
série, ktorá bude pokračovať atletickou abecedou 
a hravou ‚zvieratkovskou‘ abecedou pre najmlad-
ších atlétov.“

Koordinátori Detskej atletiky veria, že proti-
pandemické opatrenia sa s príchodom teplejších 
dní postupne začnú uvoľňovať a oni sa budú môcť 
na štadiónoch či námestiach opäť vídať s malými 
adeptmi kráľovnej športov na pripravovaných sú-
ťažiach. Krajskí koordinátori vďaka Slovenskému 
atletickému zväzu už onedlho dostanú novučičké 
stany, krásne farebné vlajky a  veľa nových cien. 
„Veríme, že po dlhšej súťažnej pauze sa už čosko-
ro znova rozžiaria detské očká na súťažiach v rámci 
Detskej atletiky. Postupne sa pripravujeme na tra-
dičné a obľúbené podujatia, ako sú Detská P -T-S 
či Detská štafetová liga. Dúfame, že si spolu ko-
nečne poriadne zasúťažíme,“ nádejajú sa Jaroslav 
Dobrovodský a Radovan Tomeček.

Deti zapojené do projektu Detská atletika sa 
tento rok môžu tešiť na nové ceny. 

Pohybové výzvy s celoslovenským koordinátorom Jaroslavom Dobrovodským.

Zábavný on‑line tréning doma priamo v obý‑
vačke.

Momentka z natáčania ďalšieho metodického 
videa v Prešove.
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NIE ZBOHOM,  
ALE DOVIDENIA, DUDINCE!

Adiós, Dudince! Alebo po našom: Zbohom, Dudince! 
Aj keď paradoxne by v prvú jarnú sobotu v najmenšom slo
venskom meste asi viac ľudí rozumelo prvej verzii, keďže do 
Dudiniec zavítala dosiaľ nevídaná latinskoamerická enkláva. 
Opäť sme si užili skvelé chodecké divadlo a pre mňa malo 
špeciálnu príchuť.

V rozhovore pred pretekmi som dostal aj otázku, či chys
tám v  Dudinciach nejakú rozlúčku. Odpovedal som, že na 
rozlúčky bude dosť času po olympiáde, nepremýšľam o tom 
a nostalgiu necítim. Skutočnosť však napokon bola – celkom 
iná.

Určite k  tomu prispel fakt, že s  blížiacimi sa pretekmi 
som z každej strany počúval: posledné ‚Dudince‘, posledný 
štart, posledné kolo. Priznám sa, že ma to zmohlo a neod
pustil som si nostalgický bozk na dudinský asfalt. Veď na 
okruhu pred mestským úradom som toho zažil za 25 rokov 
viac ako dosť. Vymenovať, čo všetko, to by bolo na román 
a nie na krátky stĺpček. Preto to uzavriem jednoduchou ve
tou: Dudince, budete mi chýbať!

Dosť však o  mne. Dudince tu boli dlho predo mnou 
a budú tu dlho aj po mne. Aj jubilejný 40. ročník bol vyni
kajúci. Skvelá účasť, výborné výkony, 18 olympijských limi
tov, silné emócie aj bez divákov a jeden neuveriteľný príbeh 
môjho tréningového kolegu Michala Morvaya.

Keď sme sa v polovici februára balili na sústredenie do 
Melaga, nepovažoval som za dobrý nápad, že týždeň po ope
rácii má ísť ‚makať‘ do hôr. Potom som ho videl na prvom 
tréningu, či skôr prechádzke, a moje obavy sa znásobili. Keď 
som počul, že chce štartovať v Dudinciach, neveril som, že 
dôjde až do cieľa. Na každom tréningu však pridával: kilo
metre, tempo, intenzitu. Už to, že štyri týždne po operácii 
zvládol 35kilometrový tréning, bol pre mňa malý zázrak.

Aj tesne pred dudinským štartom som bol stále skeptik. 
Viem, čo je to päťdesiatka. Ale po tom, čo som videl v Mela
gu, som jedným dychom dodával, že by som sa vôbec neču
doval, keby Mišo došiel až do cieľa. On však nielenže došiel, 
ale zašliapal skvelých 50 km. Vzhľadom na okolnosti, aké 
im predchádzali, priam neuveriteľných. Sila vôle a pozitívne 
myslenie dokážu vyťažiť z ľudského tela neskutočné veci…

Aj Michalov príbeh ukázal, že Dudince majú budúc
nosť. Som s nimi spätý, prirástli mi k srdcu. Verím však, že 
prídu ďalšie silné spojenia, ďalšie silné príbehy. Takže nie 
zbohom, ale dovidenia, Dudince! Uvidíme sa v roku 2022. 
Prídem.

Za cieľom klesol na kolená, pobozkal asfalt. 
Vzápätí sa objal s manželkou Lenkou a potom už 
prijímal jedno poďakovanie za druhým. Olym-
pijský šampión z  Ria 2016 a  svetový šampión 
z  Pekingu 2015 šliapal v  Dudinciach, ktoré mu 
za skvelú propagáciu udelili pred piatimi rokmi 
čestné občianstvo, posledný raz. chodecká sezó-
na 2021 je totiž pre Mateja rozlúčková. Definitív-
nu bodku za skvelou kariérou sa chystá dať 6. au-
gusta na olympijskej päťdesiatke v Sappore.

„asfalt na dudinskom okruhu som pobozkal 
zo sentimentu. Hovoril som si, že súťaž nebudem 
prežívať nostalgicky, ale v posledných dvoch ko-
lách sa mi vynárali spomienky na všetko, čo som 

JUBILEJNÝ 40. ROČNÍK DUDINSKEJ PÄŤDESIATKY V CHÔDZI: JUHOAMERICKÉ TRIUMFY A MORVAYOV    VÝKON Z RÍŠE ZÁZRAKOV ŠESŤ TÝŽDŇOV PO OPERÁCII

(23 ŠTARTOV 1997 – 2021)
 3 KILOMETRE  1997 (starší žiaci): 1. miesto 14:57, 1998 (starší žiaci): 1. miesto 13:52 (súčasť eP)
 10 KILOMETROV  1999 (juniori): 3. miesto 45:48, 2000 (juniori): 1. miesto 42:44, 2001 (juniori): 1. miesto 
42:59, 2001 (juniori): 42. miesto 47:18 (eP)  20 KILOMETROV  2002 (juniori): 1. miesto 1:32:24 (2. celkovo), 
2004: 1. miesto 1:23:18, 2008: 1. miesto 1:22:14, 2010: 1. miesto 1:22:25, 2012: 1. miesto 1:20:42,  
2013: 1. miesto 1:22:17, 2013: 3. miesto 1:21:51 (eP), 2014: 1. miesto 1:19:48, 2021: 9. miesto 1:22:14
 50 KILOMETROV  2003, 2006, 2007: nedokončil (plánovaný test bez úmyslu dokončiť celé preteky),  
2009: 2. miesto 3:41:32 – rekord SR, 2011: 1. miesto 3:39:46 – rekord SR, 2015: 1. miesto 3:34:38 – rekord SR, 
2018: 1. miesto 3:42:46, 2020: 1. miesto 3:41:15

FAKTY Z DUDINIEC
 MUŽI  (50 km): 1. B. Barrondo (Guat.) 3:47:01, 2. Mastianica (Lit.) 3:48:24, 3. L. Á. Sánchez (Guat.) 3:48:56… 
21. Morvay (SR) 3:57:59. M -SR: 1. Morvay (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 3:57:59, ďalší nedokončili. 20 km: 1. Olivas 
1:19:54, 2. almazán (obaja Mex.) 1:20:23, 3. arévalo (Kol.) 1:20:24… 9. Tóth (SR) 1:22:14. M -SR: 1. Tóth 1:22:14, 
2. D. Černý (obaja Dukla) 1:43:52, 3. nemčok (ŠK BcF Dukla B. Bystrica) 1:44:45.  ŽENY  (20 km): 1. Ortuňová 
1:29:11, 2. Geurrerová 1:29:33, 3. a. Gonzálezová (všetky Mex.) 1:30:08…15. Katerinka Czaková (SR) 1:35:32. 
M -SR: 1. Katerinka czaková (Dukla) 1:35:32, 2. Ragasová 1:41:48, 3. Burzalová (obe Spartak Dubnica) 1:46:25.  
 JUNIORI  (10 km): 1. Juárez (Mex.) 42:21… 5. Nosáľ 45:5, 6. J. Bátovský (obaja SR) 46:01.  
  JUNIORKY  (10 km): 1. Martínková (ČR) 45:52… 7. K. Devaldová (SR) 51:26.

DUDINCE SA LÚČILI – S TÓTHOM AJ PÄŤDESIATKOU

Posledné preteky Mateja Tótha v jeho obľúbených Dudinciach. Foto: MILAN ĎUROCH

Sobota 20. marec, krátko pred štvrť na štyri popoludní. Víťaz pretekov na 20 km na jubilejnej 
Dudinskej päťdesiatke Mexičan Olivas je dve minúty v cieli, keď ním na deviatej priečke s ru-
kami nad hlavou prehrmel za mohutného povzbudzovania aj Matej Tóth. S typickým úsme-

vom na tvári, aký mu na nej nechýbal v 15 víťazných z celkovo 23 štartov v Dudinciach.

tu zažil. na rok 1997, keď som vyhral žiacke pre-
teky na tri kilometre, na rok 2004 a splnený sen 
o účasti na aténskej olympiáde… Ťažko vypich-
núť jednu udalosť, no najviac vo mne asi pred-
sa len rezonuje tretí výkon histórie na 50 km 
3:34:38 z  roku 2015. Uvedomil som si, že sa 
patrí poďakovať. Dudinciam vďačím za veľa. Už 
som nemyslel na čas, ani som sa nesnažil stiah-
nuť ho pod 1:22 h. Len som si vychutnával at-
mosféru, hoci preteky boli pre protipandemické 
opatrenia opäť bez divákov,“ priznal Matej.

V  súboji exmajstrov sveta nevyhral on, 
a  ani zlatý na 20 km na MS 2017 Kolumbijčan 
arévalo, ale 22-ročný andrés Olivas v  osobnom 

rekorde 1:19:54. Matej veľmi dobre vie, že 
s  rýchlymi mladíkmi už nemôže držať krok. ale 
čas 1:22:14, navlas totožný ako víťazný z Dudi-
niec 2008 a jeho najlepší od strieborného európ-
skeho pohára 2015 v Murcii, ho potešil. Dokonca 
ním o 24 sekúnd prekonal slovenský veteránsky 
rekord exmajstra európy na dvadsiatke zo Splitu 
1990 Pavla Blažeka v kategórii 35- až 39-ročných 
z 18. marca 1995 v Dubnici. „Wau, tak to je na-
ozaj cenný rekord!“ reagoval nadšene 38-ročný 
slovenský Športovec roka 2016.

Posledné dudinské vystúpenie, ktorým si 
vybojoval 10. titul majstra Slovenska na 20 km 
a  celkovo osemnásty v  kariére, hodnotil s  nad-
hľadom: „Potvrdil som si, že dvadsiatka už je 
mimo mňa. Dlho, takmer štyri roky, som ju ne-
šiel, bola pre mňa akoby niečo nové. Päťdesiatka 
mi sedí oveľa viac a aj môj chodecký prejav bol 
taký päťdesiatkársky. Išiel som strojovo, nehnal 
som sa do súbojov o umiestenia. Skvelú rozlúč-
ku som si užíval a čo je fajn – išlo sa mi dobre. na 
výkon 1:22:14 som myslel len vo veľmi optimis-
tickom scenári. Preteky splnili, čo som od nich 
očakával. Moja zimná robota nebola zbytočná. 

hodine, kým sa z vyčerpania ako -tak pozviechal. 
Teraz odpovedal na otázky hneď a – s úsmevom 
na perách. nečudo, veď ako 24. Slovák v histórii 
pokoril štvorhodinovú hranicu (3:57:59  – oso-
bák si zlepšil o 2:56 min.!) a upevnil si postu-
povú pozíciu (49.) v olympijskom kvalifikačnom 
rebríčku. Z 1117 bodov narástlo jeho konto na 
1151.

Morvayov výkon bol pozoruhodný nielen 
preto, lebo ho dosiahol 105  dní po predošlej 
päťdesiatke na ovále v  Trnave, ale najmä tým, 
že to dokázal iba necelých šesť týždňov po ar-
troskopii pravého kolena. Ôsmeho februára išiel 
u MUDr. Pavla Hajmássyho pod skalpel, 20. mar-
ca prvý raz pokoril štvorhodinovú métu…

„Keď som vtedy ležal na operačnom stole, 
ani sa mi nesnívalo, že budem môcť v  Dudin-
ciach súťažiť. Plán bol sústrediť sa na päťdesiat-
ku na májových Me družstiev v  Poděbradoch,“ 
priznal zverenec Mateja Spišiaka. „Sústredenie 
v  Melagu, kam som odišiel krátko po zákroku, 
mi však vyšlo nad očakávanie, zotavoval som sa 
nečakane rýchlo. Preto sme sa s  trénerom roz-
hodli, že to v Dudinciach predsa len skúsim.“

Risk im vyšiel. Prvá desiatka za 48:52 min., 
MATEJ TÓTH V DUDINCIACH

Radosť Michala Morvaya a jeho kouča Mateja Spišiaka z prvého času pod 4 hodiny. 
 Foto: MILAN ĎUROCH

druhá za 48:05, v polovici trate na 25. kilomet-
ri medzičas 2:00:58 h. „Išiel som na to postup-
ne, pomaličky som zrýchľoval. Keď som videl, 
že som na tom dobre a  koleno drží, poslednú 
desiatku som napálil, čo to dalo,“ nadchýnal sa 
Morvay. Tretiu desiatku zašliapal za 47:47 min., 
štvrtú za 47:32 a v záverečnej (45:43 min.!) už 
letel do cieľa za kvalitným osobákom.

Jubilejný 40. ročník Dudinskej päťdesiat-
ky vyhral Guatemalčan Barrondo za 3:47:01 h. 
nie však erick, strieborný na OH 2012 na 20 km 
a dudinský víťaz na 50 km o rok neskôr, ale jeho 
mladší brat Bernardo Uriel. na 20 km domino-
vali Mexičania: zo 6 medailových miest získali 
5! V súťaži žien obsadili kompletný stupeň víťa-
zov (slovenská jednotka Mária Katerinka czako-
vá si na 15. mieste vybojovala 8. zlato na 20 km 
a celkovo 19. na M -SR v kariére), u mužov pustili 
do prvej trojky len arévala z Kolumbie.

Inak 40. ročník Dudinskej päťdesiatky sa 
uskutočnil len 147 dní po predošlom, čo je naj-
menší časový rozdiel medzi dvoma ročníkmi. 
Doposiaľ bol 202-dňový, keď sa v roku 1993 sú-
ťažilo 26. septembra a v roku 1994 27. marca…
 GABRIEL BOGDÁNYI

Symbolická rozlúčka s dudinským asfaltovým 
súťažným okruhom. Foto: JÁN MIŠKOVIČ

ak budem zdravý, mám na to, aby som formu vy-
šperkoval na najvyššiu úroveň aj na 50 km.“

Dudince sa 20. marca 2021 nelúčili len s Ma-
tejom Tóthom, ale zrejme aj s päťdesiatkou, ktorá 
sa v  kúpeľnom mestečku išla asi poslednýkrát. 
Od budúceho roka totiž vypadne mužská chôdza 
na 50 km z programu veľkých šampionátov a na-
hradia ju preteky na 35 km. V dudinskej derniére 
predviedol pekný výkon Michal Morvay, takisto 
ako Tóth odchovanec nitrianskej chôdze. Pred 
dvoma rokmi, keď získal prvý slovenský titul, bol 
po pretekoch totálne grogy a  skončil v  sanitke. 
novinári z neho dostali pár súvislých viet až po 
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Kým v celej európe halová sezóna bežala už od ja-
nuára naplno, na Slovensku sa, žiaľ, pre „lockdown“ 
až do polovice februára  – ak nepočítame špecifickú 
Banskobystrickú latku  – vôbec nesúťažilo. Vedeniu 
SaZ sa napokon v „súboji“ s hygienikmi podarilo vy-
boxovať aspoň tri podujatia  – seniorský a  juniorský 
šampionát a jubilejný 20. ročník mítingu elán. Tradič-
né halové podujatie sa uskutočnilo s dvojtýždňovým 
oneskorením – namiesto 31. januára až 14. februára, 
keďže v  pôvodnom termíne ho pre koronavírusovú 
pandémiu stopol bratislavský regionálny hygienik. 
Dlho to vyzeralo, že míting napokon ani nebude, ale 
v  stredu 10. februára popoludní, iba štyri dni pred 
podujatím, prišlo z  Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava konečne povolenie. 
V poslednej chvíli… aj preto elán takmer stratil me-
dzinárodný punc, zachraňovali mu ho štyria českí 
šprintéri. Za prísnych epidemiologických opatrení  – 
všetci účastníci museli absolvovať antigénový test  – 
štartovali iba slovenskí atléti, ktorí dovŕšili 18 rokov.

O vrcholy 20. ročníka elánu sa postarali šprinté-
ri Ján Volko, Monika Weigertová a prekážkarka Sta-
nislava Škvarková a aj v  tejto skromnej, „covidovej“ 
edícii pretekov padol i rekord mítingu zásluhou výš-
kara Lukáša Beera.

Stanislava Škvarková si na Eláne zabehla na 60 m prekážok sezónne maximum 8,18. 
 Foto: PAVOL UHRIN

O jediný rekord mítingu sa postaral výškar Lukáš Beer. Foto: JÁN LUKY

Dvadsiaty siedmy ročník Banskobystrickej latky, ktorej mužská súťaž mala zla-
tý a ženská strieborný štatút seriálu World Indoor Tour, ponúkla prázdnym Štiav-
ničkám (v hľadisku boli len virtuálni diváci) opäť skvelé výkony.

Ukrajinský supertalent, 19-ročná Jaroslava Mahučichová, výkonom 206 cm 
(na prvý pokus) o centimetrík zlepšila rekord mítingu chorvátky Blanky Vlašičovej 
z roku 2006. Jej skvelý výkon mal i ďalšie prívlastky – ukrajinský rekord, svetový 
výkon roka a historicky tretí najlepší výkon v hale. Po prekonaní 206 cm obhajky-
ňa prvenstva už v súťaži nepokračovala.

Jediná Slovenka v 12-člennom štartovom poli Tatiana Dunajská nepremenila 
rekordný ôsmy štart (najviac zo žien) na BBL na osobný rekord. Skončila dvanásta, 
keď skočila 180 cm – už šiesty raz na BBL! na 185 cm, čo by znamenalo dvojcen-
timetrové zlepšenie osobného rekordu z 23. februára 2017 v Ostrave, latka trikrát 
spadla. „Výkon 180 cm je vzhľadom na okolnosti i  takmer nulové možnosti tré-
ningu super, som s ním veľmi spokojná,“ tešila sa 28-ročná Breznianka v službách 
banskobystrickej Dukly.

Taliansky šoumen Gianmarco Tamberi zvíťazil na BBL po päťročnej pauze. Pre-
konal 231 cm, rovnako ako kubánsky obhajca Zayas, ale na pokusy bol lepší. Lu-
káš Beer, ktorý sa deviatym štartom na BBL zaradil v počte účastí za Petra Horáka 
(13) a Čecha Jana Janků (10), obsadil výkonom 215 cm 11. miesto zo 14 štartujú-
cich. Ponad 205, 210 i 215 cm sa prehupol na prvý pokus, ale 220 už nezvládol. 
Matúš Bubeník tentoraz na Štiavničkách pre zranenie chýbal.

Tatiana Dunajská štartovala na BBL ôsmy raz a v počte účastí je re‑
kordérka. Foto: SITA/JAKUB JULÉNY

na podujatia extrémne chudobná domáca sezó-
na vyvrcholila v posledný februárový víkend junior-
ským šampionátom pre elitu vo veku 16 až 19 rokov. 
Z  hygienicko -bezpečnostných dôvodov organizátori 
obmedzili počet štartujúcich, pričom všetci účastní-
ci povinne absolvovali antigénový test na covid-19.

najhodnotnejší výkon dosiahla Líza Hazucho-
vá, ktorá týždeň po seniorskom šampionáte vylep-
šila juniorský rekord na 3000 m aj na juniorskom. 
Z  9:26,76 stiahla 1,30  sekundy na 9:25,46. Limit 
na augustové juniorské MS v  nairobi jej ušiel iba 
o 46 stotín. Ktovie, čo by zabehla na halových Me v To-
runi: SaZ ju síce na zimný vrchol nominoval, ale ea 
jej prihlášku neakceptovala pre vysoký počet prihlá-
sených bežkýň so splneným limitom 9:10,00  min. 
„Verili sme, že Líza svoje posledné juniorské halové 
preteky absolvuje v Toruni, žiaľ, napokon to bol len 

S tromi titulmi najúspešnejšia účastníčka 
juniorských halových M ‑SR Viktória Forster.
 Foto: JÁN LUKY

20. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO HALOVÉHO MÍTINGU ELÁN V BRATISLAVE

FAKTY Z ELÁNU
 MUŽI  – 60 m – I. séria: Volko 6,69, Košík (obaja naša atletika Bratislava) a Palka (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) po 6,98, II. séria: Volko 6,67, Palka 6,97, Holec (Dukla) 6,98, 400 m: 
Marček (Slávia STU Bratislava) 49,16, Vojtáš (aK ZŤS Martin) 50,17, Hanic (Slávia STU) 50,60, 3000 m: P. Ďurica (Slávia UK Bratislava) 8:31,68, Ondrovič (ac Malacky) 8:48,05, M. Kováč 
(Slávia STU) 8:49,20, 60 m prek.: Bician (atletika Bratislava) 9,15, výška: Beer 214 – rekord mítingu, T. Zeman (obaja ac Stavbár nitra) 206, G. Tóth (Slávia STU) 200, diaľka: R. Jelínek 
(Slávia TU Košice) 682, Krajčír (atletika Košice o. z.) 671, trojskok: Šuba (ac Stavbár nitra) 14,33, guľa: Haborák ml. (ac nové Zámky) 15,47.
 ŽENY  – 60 m – I. séria: Weigertová (Slávia UK) 7,42, Forster (ŠK ŠOG nitra) 7,67, D. Tomková (Dukla) 7,98, II. séria: Weigertová 7,42, Forster 7,74, 400 m: Malatincová (Dukla) 
58,41, a. Švecová (ŠK ŠOG nitra) 58,90, 60 m prek. – I. séria: Škvarková (Dukla) 8,18, Forster 9,15, II. séria: Škvarková 8,22, Forster 8,96, výška: T. Dunajská (Dukla) 173, Bošková 
(Sparta Pov. Bystrica) 165, Lenhartová (Dukla) 165, diaľka: Kaliašová (atletika Košice o. z.) 553, trojskok: Ďurkechová (aK Spartak Dubnica) 12,26, guľa: Váleková (Dukla) 14,41.

PANDÉMIA TAKMER PREKAZILA JUBILEUM

27. ROČNÍK BANSKOBYSTRICKEJ LATKY V SKOKU DO VÝŠKY

MAHUČICHOVÁ PREKONALA AJ VLAŠIČOVÚ!

JUNIORSKÉ HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA

FORSTER NAJÚSPEŠNEJŠIA, REKORD HAZUCHOVEJ

„ešte nikdy som halovú sezónu nezačínal priamo na BBL, no teraz túto ne-
zvyklú situáciu spôsobila pandémia. Dosiahol som štandardných 215 cm, teda 
výkon, akým väčšinou začínam sezónu,“ vravel Lukáš, ktorý na diaľku spolupracu-
je s koučom Martinom Bercelom pôsobiacim v katarskej Dauhe v športovej aka-
démii aspire. „celá zimná príprava bola len veľká improvizácia. absolvoval som ju 
doma v Košiciach, na zopár tréningov som sa dostal aj do bratislavskej haly elán.“

Volko v čisto domácej konkurencii poľahky vyhral 
obe série na 60 m. Prvú za 6,69, v  druhej vyrovnal 
svoje dovtedajšie sezónne maximum 6,67 sekundy 
a za rekordom mítingu Seana Safa -antwiho z Veľkej 
Británie z  roku 2014 zaostal iba o  jedinú stotinku. 
„Som rád, že sa míting elán vôbec uskutočnil,“ zdô-
raznil Volko. „Škoda len, že povolenie dostal zväz až 
v  poslednej chvíli. Za normálnych okolností by tu 

určite bola aj kvalitná medzinárodná konkurencia, čo 
by mi rozhodne pomohlo k ešte lepším časom.“

Weigertovú hneď v premiérovom štarte v sezóne 
potešilo stotinkové zlepšenie lanského osobného re-
kordu na 60 m na 7,42 sekundy, navlas rovnaký čas 
dosiahla v I. aj II. sérii. „Mám zmiešané pocity: teším 
sa z osobáku, no smútim za limitom. Čo sú to dve sto-
tinky? Verím však, že vytúžený čas 7,40 mám v  no-
hách,“ nádejala sa zverenka eugena Lacza. Presne 
o týždeň na halovom šampionáte sa jej túžba splnila.

Ťažko skúšaný míting podporila i  slovenská jed-
notka na vysokých prekážkach Stanislava Škvarková. 
Po dlhej ceste z mítingu v Toruni, kde štartovala v pia-
tok, pricestovala v  nedeľu do Bratislavy a  na eláne 
si v prvej sérii na 60 m prekážok utvorila tohtoročné 
maximum 8,18, ktoré, žiaľ, už do konca sezóny ne-
prekonala. „V tomto ťažkom období je náročné nájsť 
nejaké preteky, preto sa teším, že sa míting elán 

uskutočnil. V Bratislave sa mi behá veľmi dobre,“ po-
dotkla Škvarková.

O  jediný rekord mítingu elán sa tak v  mužskej 
výške postaral Košičan vo farbách nitrianskeho Stav-
bára Lukáš Beer, keď na tretí pokus prekonal 214 cm 
a  o  1 cm zlepšil výkon Maďara Gergelya Battu ešte 
z roku 2001. Potom sa trikrát márne pokúšal o sezón-
ne maximum 218 cm.

DUNAJSKÁ NA BBL
2010 – 9./176 cm
2011 – 9./172 cm
2016 – 9./180 cm

2017 – 11./180 cm
2018 – 9./180 cm
2019 – 10./180 cm

2020 – 11./180 cm
2021 – 12./180 cm

BEER NA BBL
2011 – 14./215 cm
2012 – 13./215 cm
2013 – 9./220 cm

2015 – 10./225 cm
2016 – 12./220 cm
2017 – 5./228 cm

2018 – 13./220 cm
2019 – 7./224 cm
2021 – 11./215 cm

juniorský šampionát v Bratislave. Škoda, že opäť ne-
mala adekvátnu súperku. Už druhý raz si celú tritisíc-
ku odtiahla v  sólo behu celkom sama,“ konštatoval 
Hazuchovej kouč Marek Vojník.

na juniorskom šampionáte sa okrem lučatínskej 
bežkyne predstavili i  ďalší štyria seniorskí haloví 
šampióni 2021 a  všetci  – žrdkárka Diana Záborská, 
diaľkarka Renáta Vodnyánszká, osemstovkár Tomáš 
Janíček, diaľkar adam Hriň – opäť zvíťazili. najúspeš-
nejšou účastníčkou šampionátu sa rovnako ako vlani 
stala talentovaná šprintérka Viktória Forster z ŠK ŠOG 
nitra, zverenka trénerky Kataríny adlerovej. Vyhrala 
hladkú (7,56) i prekážkarskú (8,81) šesťdesiatku a aj 
šprint na 200 m (25,16). V medailovej bilancii klubov 
kraľovala Slávia Trenčín o. z. so 4 zlatými, 4 striebor-
nými a 4 bronzovými medailami pred ŠK ŠOG nitra 
(4 – 2 – 2) a aO Žilina (2 – 3 – 1).
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Tradícia je neoceniteľnou pridanou 
hodnotou, akú nemožno ničím nahra
diť. Slovenská atletika sa môže pýšiť 
dvoma originálnymi bežeckými pretek
mi. Lenže v Bratislave to po vzniku „De
vína“ v roku 1921 bolo komplikovanejšie 
ako v Košiciach, kde sa Medzinárodný 
maratón mieru blíži už k 100. ročníku, 
hoci sa pôvodný maratón zrodil o tri 
roky neskôr (1924). Prerušenia kontinui
ty Národného behu Devín – Bratislava 
možno čiastočne pripísať na vrub vis ma
ior, lebo vzišli z medzinárodnej situácie 
a z politických rozhodnutí. O to viac vy
niká tradícia českého behu Běchovice – 
Praha, usporadúvaného nepretržite od 
roku 1897. Ba ešte väčším tromfom suse
dov sú chodecké preteky Praha – Bran
dýs (od roku 1893 už 117 ročníkov), hoci 
už v zmenenej podobe. Treba priznať, 
že ozveny týchto podujatí zarezonovali 
prostredníctvom milovníkov atletiky na 
Slovensku vo zvláštnom čase. Je namies
te pozrieť sa bližšie na staršie obdobia 
„Devína“, na udalosti a ľudí, entuziastov, 
ktorí dali pretekom životodarnú ener
giu.

PRI VZNIKU BOLI 
MUŽI S VÍZIOU

Ktovie, koľko z viac ako 
šesťtisíc aktérov v mara
tónkach a zo stoviek di
vákov pri trati 70. roční
ka tušilo, na akej vzác
nej tradícii a turbulent

nej histórii stojí súčasnosť. V Devíne na 
premiére 24. apríla 1921 štartovalo 37 bež
cov a v jeho prvom období do roku 1938 
v niektorých ročníkoch dobehol do cieľa 
len jednociferný počet účastníkov, pričom 
na štarte ich nebolo ani 20. V centre mes
ta, v priestoroch dnešného Hviezdosla
vovho námestia, ich vítali tisíce divákov. 
Storočnica je príležitosť reflektovať nielen 
genézu pretekov (čo obsiahle urobil už  
Marián Šimo v Slovenskej atletike 
č. 1/2017), ale aj zlomové udalosti ob
jasňujúce ich zachraňovanie či „resusci
táciu“. Dve dlhé obdobia prerušenia 
(1939 – 1947 a 1952 –1966) prezrádzajú, 
že „Devín“ sa ocitol niekoľkokrát takpo
vediac v stave klinickej smrti.

Bol to zvláštny a neopakovateľný čas 
po prvej veľkej vojnovej kataklizme, keď 
v roku 1918 pri novom delení Európy 
a rozpade monarchie na troskách Uhor
ska okrem iných štátov vzniklo i Čes
koslovensko. Zdá sa takmer nepredsta
viteľné, že sa vo vtedajšom maďarsko
nemeckom „mori“ obyvateľov podari
lo usporiadať preteky už nie v Pozsonyi, 
Pressburgu či Prešporku, ale v premeno
vanej Bratislave. Dokázalo to vtedy nie
koľko oduševnených ľudí v slovensko
česko americkom konglomeráte. Zásluhy 
patria niekoľkým mužom športu, mužom 
s víziou a najmä mužom činu kongeniál
ne so skupinou spolupracovníkov. Najdô
ležitejšiu úlohu spomedzi 12 zakladateľov 
uvedených v kronike pretekov zohrali le
kár Gejza Rehák (predseda organizač
ného výboru), Maximillian W. Younger 

(hlavný rozhodca) a Anton Máša Balík 
(časomerač a usporiadateľ).

Vízia pretekov v konkrétnej podo
be bola totožná s predstavou „sloven
ských Běchovíc“. Dokazuje to nielen štart 
z okraja Devína, a nie spod hradu, a tiež 
nápis 10 km na cieľovom transparente. 
Iná zaujímavá zhoda (alebo náhoda?) je 
v dátume 24. 4. 1921 – s 24. 4. 1836, teda 
s dňom pamätného výletu Ľudovíta Štú
ra a družiny vlastencov na Devín, čo dalo 
podujatiu symbolickú pečať národnej 
vzájomnosti vo vzniknutej ČSR. Veľa ta
kýchto pozitívnych príkladov počas prvej 
20ročnej existencie spoločného štátu Če
chov a Slovákov v športovej, hospodár
skej, kultúrnej či politickej sfére nebo
lo. Prejavy paternalizmu z českej strany 
sa prejavili v športe a rovnako v atletike, 
kde vládol centralizmus ČsAAU. V celom 

víťazstvami Jozef Koščák (* 1903, † 1979), 
Košičan v dresoch pražských a brnian
skych klubov. V druhej súperili o prven
stvo najmä členovia bratislavských klubov 
I. ČsŠK a PTE. Radosť priaznivcom uspo
riadateľskej „ešky“ urobil dvojnásobný ví
ťaz Karol Herceg (* 1913, † 1989). Pred 
ním vyhral aj Ján Stiteczký z PTE, ktorý 
okrem jedného prvého miesta (1935) bol 
sedemkrát na stupňoch víťazov. Z domá
cich bežcov si získali popularitu najmä Ko
loman Schätzel (* 1899, † 1987), účastník 
prvého ročníka, a ne zmar František Hulán 
(* 1905, † 1983), najčastejší účastník až do 
najnovšej éry a vo vyššom veku úspešný 
i v zahraničí na veteránskych MS a ME.

UMŔTVENIE AJ ZNOVUZRODENIE 
PRETEKOV

Ruptúra znamenajúca prerušenie 
pretekov nastala v rokoch 1939 – 1947. 
Rozpínavosť hitlerovského Nemecka 
zapríčinila, že po Mníchovskej doho
de a Viedenskej arbitráži obsadilo naj
prv Petržalku (12. 10. 1938) a potom aj 
Devín (21. 11. 1938). V ére Slovenského 

MUŽI (1921 – 2019)
1921 (1. ročník) Václav Vohralík (AC Sparta Praha)
1922 (2.) Josef Liehne (AC Sparta Praha)
1923 (3.) Vilém Šindler (AC Sparta Praha)
1924 (4.) Emanuel Kucharski (Viktoria Žižkov)
1925 (5.) Jozef Koščák (AC Sparta Praha)
1926 (6.) Jan Pytela (SK Židenice Brno)
1927 (7.) Oldřich Plchot (SK Baťa Zlín)
1928 preteky sa neuskutočnili
1929 (8.) Jozef Koščák (Moravská Slavia Brno)
1930 (9.) Jan Slezáček (SK Židenice Brno)
1931 (10.) Jozef Koščák (Moravská Slavia Brno)
1932 (11.) Jozef Koščák (Moravská Slavia Brno)
1933 (12.) Štefan Nyigoscsík (KAC Košice)
1934 (13.) František Solty (PTE Bratislava)
1935 (14.) Ján Stiteczký (PTE Bratislava)
1936 (15.) Karol Herceg (I. ČsŠK Bratislava)
1937 (16.) Karol Herceg (I. ČsŠK Bratislava)
1938 (17.) Ľudovít Gálfy (PTE Bratislava)
1939 – 1947 preteky sa neuskutočnili
1948 (18.) František Augustín (ŠK Bratislava)
1949 (19.) František Augustín (ŠK Bratislava)
1950 preteky sa neuskutočnili
1951 (20.) František Augustín (Sokol NV Bratislava)
1952 – 1966 preteky sa neuskutočnili
1967 (21.) Walter Dietiker (Švajčiarsko)
1968 (22.) Ilie Cioca (Rumunsko)
1969 (23.) Walter Dietiker (Švajčiarsko)
1970 preteky sa neuskutočnili
1971 (24.) Peter Suchán (Dukla Banská Bystrica)
1972 (25.) Anton Javorka (ŠK Piešťany)
1973 (26.) Juraj Lukáč (Dukla Banská Bystrica)
1974 (27.) Peter Suchán (Dukla Banská Bystrica)
1975 (28.) Peter Suchán (Dukla Banská Bystrica)
1976 (29.) Peter Suchán (Dukla Banská Bystrica)
1977 (30.) Dušan Moravčík (Dukla Praha)
1978 (31.) Vladimír Duda (TŽ Třinec)
1979 (32.) Jozef Machálek (ZVL Skalica)
1980 (33.) Jozef Lenčéš (Inter Bratislava)
1981 (34.) Jozef Lenčéš (Inter Bratislava)
1982 (35.) Martin Vrábeľ (Dukla Banská Bystrica)
1983 (36.) Lubomír Tesáček (Dukla Praha)
1984 (37.) Stanislav Tábor (RH Praha)
1985 (38.) Martin Vrábeľ (Dukla Banská Bystrica)
1986 (39.) Zdeněk Pešek (Slovan Liberec)
1987 (40.) Zdeněk Pešek (Lokomotiva Liberec)
1988 (41.) Zdeněk Pešek (Lokomotiva Liberec)
1989 (42.) Lubomír Tesáček (Dukla Praha)
1990 (43.) Zdeněk Mezuliáník (Olympia Bruntál)
1991 (44.) Pavel Klimeš (TJ Vítkovice)
1992 (45.) Marián Hunčík (Olymp Praha)
1993 (46.) Ľuboš Cesnek (MK Rajec)
1994 (47.) Miroslav Vanko (Dukla Banská Bystrica)
1995 (48.) Ľuboš Cesnek (MK Rajec)
1996 (49.) Marcel Matanin (ŠKP Štrbské Pleso)
1997 (50.) Róbert Štefko (Dukla Banská Bystrica)
1998 (51.) Vladislav Lipovský (TJ Obalservis Košice)
1999 (52.) Mykola Antonenko (Ukr./JM LAVO Bardejov)
2000 (53.) Ivan Čotov (Bulharsko)
2001 (54.) Marcel Matanin (TJ Obalservis Košice)
2002 (55.) Miroslav Vanko (Dukla Banská Bystrica)
2003 (56.) Bogdan Dziuba (Poľsko/JM Demolex Bardejov)
2004 (57.) Miroslav Vanko (Dukla Banská Bystrica)
2005 (58.) Miroslav Vanko (Dukla Banská Bystrica)
2006 (59.) Artur Blasinski (Poľsko/JM Demolex Bardejov)
2007 (60.) Miroslav Vanko (TJ Obalservis Košice)
2008 (61.) Miroslav Vanko (TJ Obalservis Košice)
2009 (62.) Feyissa Mossissa (Etiópia)
2010 (63.) Jakub Burghardt (Poľsko/JM Demolex Bardejov)

NAJSTARŠIE SLOVENSKÉ ATLETICKÉ PODUJATIE, POPULÁRNY   NÁRODNÝ BEH DEVÍN – BRATISLAVA, SA PRVÝ RAZ USKUTOČNILO PRED STO ROKMI 24. APRÍLA 1921

KLENOT SLOVENSKÉHO ŠPORTU
(strácaný a znova nachádzaný)

N ajstaršie atletické a tiež športové podujatie na Slovensku, Národný beh Devín – 
Bratislava, oslávi 24. apríla storočnicu svojho zrodu. Vzácna tradícia bežec-
kých pretekov je spätá s unikátnou trasou medzi dvoma akropolami – od devín-

skeho brala so starobylým domicilom veľkomoravského kniežaťa Rastislava pod hrad nad 
Bratislavou, hlavným mestom súčasného Slovenska. Klenot, akým sa môže pochváliť vo 
svetovom i európskom meradle málo krajín. Doterajších iba 72 ročníkov počas storočnej 
existencie naznačuje, že preteky prešli vo svojej histórii ťažkými obdobiami a mnohými 
peripetiami.

Štart prvého ročníka behu Devín – Bratislava 24. 4. 1921.

období prvej ČSR mali v najvyššom atle
tickom orgáne miesto Nemci, ale žiadny 
Slovák. Treba skonštatovať, že nielen hos
podárska kríza, ale i nezáujem predsta
viteľov mesta či mecenášov sa negatívne 
podpísali na organizovaní „Devína“. Ku 
cti popredných českých profesorov Uni
verzity Komenského, osobitne Lekárskej 
fakulty, možno prirátať ich podporu klu
bov i pretekov v Bratislave a v celej župe.

Na konkrétnu organizátorskú prá
cu bolo i vtedy málo rúk. Vyzdvihnúť si 
zaslúži najmä agilný Anton Máša Balík 
(* 1889, † 1959), ktorého diapazón obsia
hol v I. ČsŠK Bratislava okrem atletiky 
tiež hokej a futbal. Spolu s trojicou ďalších 
pomocníkov Eduardom Malým, Karlom 
Rotkovským a Karlom Zieglerom popri 
„Devíne“ usporiadali v rokoch 1932 – 1937 
päť ročníkov Maratónu M. R. Štefánika 
(s obrátkou v Čeklíse, dnešnom Bernolá
kove), ktorý bol čs. šampionátom. V prvej 
ére „Devína“ excelovali českí bežci poč
núc prvým víťazom Václavom Vohralíkom 
(* 1892, † 1985), čs. rekordérom a finalis
tom na 1500 m na OH 1920 v Antverpách. 
Najúspešnejší v úvodnej ére bol so štyrmi 

Václav Vohralík zo Sparty Praha,  
prvý víťaz pretekov.
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2011 (64.) Albert Minczér (Maďarsko)
2012 (65.) Albert Minczér (Maďarsko)
2013 (66.) Barnabás Bene (Maďarsko)
2014 (67.) Joel Maina Mwangi (Keňa)
2015 (68.) Joel Maina Mwangi (Keňa)
2016 (69.) Joel Maina Mwangi (Keňa)
2017 (70.) László Gregor (Maďarsko)
2018 (71.) Nelson Cherutich (Keňa)
2019 (72.) Matthew Kosgei (Keňa)
2020 preteky sa neuskutočnili
ŽENY (1976 – 2019)
1976 (29. ročník) Paulína Kirnová (Slávia UK Bratislava)
1977 (30.) Paulína Kirnová (Slávia UK Bratislava)
1978 (31.) Paulína Kirnová (Slávia UK Bratislava)
1979 (32.) Jana Brachnová (Slávia SVŠT Bratislava)
1980 (33.) Jana Brachnová (Slávia SVŠT Bratislava)
1981 (34.) Jarmila Urbanová (Slavoj Bruntál)
1982 (35.) Katarína Rozimová (Slávia PF Banská Bystrica)
1983 (36.) Jarmila Urbanová (RH Praha)
1984 (37.) Silvia Pajanová (Slovan CHZJD Bratislava)
1985 (38.) Jana Kučeríková (Slávia PF Banská Bystrica)
1986 (39.) Alena Močáriová (Slávia PF Banská Bystrica)
1987 (40.) Dana Kelnarová (TJ Nový Jičín)
1988 (41.) Ľudmila Melicherová (Slávia PF Banská Bystrica)
1989 (42.) Alena Močáriová (Slávia PF Banská Bystrica)
1990 (43.) Mária Starovská (AC Sparta Praha)
1991 (44.) Andrea Sollárová (Inter Bratislava)
1992 (45.) Anna Baloghová (Slávia UK Bratislava)
1993 (46.) Alena Močáriová (Slovak AC Banská Bystrica)
1994 (47.) Anna Baloghová (Slávia UK Bratislava)
1995 (48.) Alena Močáriová (Slovak AC Banská Bystrica)
1996 (49.) Alena Močáriová (Slovak AC Banská Bystrica)
1997 (50.) Alena Močáriová (Slovak AC Banská Bystrica)
1998 (51.) Dana Janečková (AC Nové Zámky)
1999 (52.) Dana Janečková (TJ Obalservis Košice)
2000 (53.) Izabela Zatorská (Poľsko/ JM LAVO Bardejov)
2001 (54.) Alena Močáriová (JM Demolex Bardejov)
2002 (55.) Izabela Zatorská (Poľsko/JM Demolex Bardejov)
2003 (56.) Ľudmila Melicherová (JM Demolex Bardejov)
2004 (57.) Izabela Zatorská (Poľsko/JM Demolex Bardejov)
2005 (58.) Zuzana Nováčková (Maratón AC Rača)
2006 (59.) Katarína Berešová (TJ Obalservis Košice)
2007 (60.) Zuzana Nováčková (Slávia STU Bratislava)
2008 (61.) Katarína Berešová (TJ Obalservis Košice)
2009 (62.) Zuzana Nováčková (Slávia STU Bratislava)
2010 (63.) Katarína Berešová (TJ Obalservis Košice)
2011 (64.) Katarína Berešová (TJ Obalservis Košice)
2012 (65.) Katarína Berešová (TJ Obalservis Košice)
2013 (66.) Anissa Zsófia Badisová (Maďarsko)
2014 (67.) Katarína Berešová (TJ Obalservis Košice)
2015 (68.) Zita Kácserová (Maďarsko)
2016 (69.) Zita Kácserová (Maďarsko)
2017 (70.) Zita Kácserová (Maďarsko)
2018 (71.) Zita Kácserová (Maďarsko)
2019 (72.) Caroline Korirová (Keňa)
2020 preteky sa neuskutočnili
AKO PADALI HRANICE NA DEVÍN – BRATISLAVA
100 ÚČASTNÍKOV (122) – 1933
500 ÚČASTNÍKOV (777) – 1981
1000 ÚČASTNÍKOV (1172) – 1982
2000 ÚČASTNÍKOV (2208) – 1985
3000 ÚČASTNÍKOV (3656) – 1986
4000 ÚČASTNÍKOV (4245) – 1987
5000 ÚČASTNÍKOV (5216*) – 2011
6000 ÚČASTNÍKOV (6171*) – 2015
Poznámka: (*) – započítaní sú aj účastníci „Malého Devína“ 
na 2,8 km trati. Historicky najvyšší počet účastníkov na klasic
kom „Devíne“ bol v roku 2018 – 6020 (4265 mužov a 1755 žien), 
z nich preteky dokončilo 6015.

štátu, resp. Slovenskej republiky mal pre
to „Devín“ stop, ale šport v prvom ob
dobí štátnej samostatnosti zaznamenal 
veľký vzostup napriek okyptenému úze
miu. Športové zväzy si udržali istú poli
tickú nezávislosť od ľudáckeho režimu, 
boli prijaté do medzinárodných federácií 
a s hrdosťou reprezentovali na medzištát
nych stretnutiach, hoci iba so satelitmi 
Nemecka. Zlepšila sa mizerná infraštruk
túra, v Bratislave vybudovali nové špor
tové štadióny – zimný v roku 1941 a let
ný o rok neskôr. Pribudli atletické dráhy 
v Dubnici, Trnave i v ďalších mestách. Zá
sluhu na rozvoji atletiky mali najmä prví 
predsedovia zväzu (SĽAS) Karol Stráňai 
(* 1905, † 1999), Rudolf Holzer (* 1907, 
† 1980) a čestný predseda Ján Hajdócy 
(* 1887, † 1950).

Koleso dejín sa otočilo a po II. sveto
vej vojne prišlo k veľkým zmenám. Nie
len k tej, že pohraničná obec Theben do
stala späť názov Devín. Avšak to, čo sa 
dialo pod hákovým krížom, sa v obmene 
zopakovalo aj pod červenou hviezdou. 
Situácia v polarizovanom svete a spuste
ná tzv. železná opona medzi „Západom“ 
a „Východom“ poznamenala i bežecké 
preteky z Devína do Bratislavy. Veľké 
politické zhromaždenia sa na hrade ko
nať mohli, ale preteky pod ním nie. Ploty 
s ostnatým drôtom uzatvorili pohraničné 
pásmo s osobitným režimom. Nová tota
lita nepotrebovala nadväzovať na tradí
cie z „buržoáznej“ I. ČSR, v športe do
minovali manifestačné akcie servilnosti 
novému režimu s vyvrcholením na maso
vých spartakiádach. Nastalo kádrovanie, 
ktoré neobišlo ani atletiku. V priebehu 
rokov 1948 až 1952 mal zväz šesť pred
sedov, jeho názov zmenili trikrát. V čase 
politických procesov trpel i šport, čo sa 
najmarkantnejšie prejavilo zinscenova
ním neverejného procesu s členmi čs. re
prezentácie v ľadovom hokeji, z ktorých 
viacerí skončili vo väzení a v pracovných 
táboroch.

TRI VÝNIMKY 
ZA TOTALITY

V rámci vtedajšieho 
veľkého zjednoco
vacieho procesu bol 
v roku 1949 prijatý zá
kon o štátnej starostli
vosti o telesnú výcho

vu a šport, čím sa zideologizovala a zby
rokratizovala činnosť i v tejto oblasti. Ak 
sa v tom čase uskutočnili tri ročníky „De
vína“ v rokoch 1948, 1949 a 1951, mož
no hovoriť o malom zázraku. Dokázali 

to nadšenci atletiky a ich vynaliezavosť. 
Po prvý raz sa to podarilo po desaťročnej 
prestávke klubu ŠK, ktorý dostal posilu 
v Rudolfovi Holzerovi so skúsenosťami 
z pôsobenia v Moravskej Slavii Brno. Pa
mätný dátum bol 1. máj 1948 – Deň prá
ce, keď sa 14 bežcov vydalo na pôvodnú 
10kilometrovú trať. Novovzniknutý at
letický oddiel Sokola NV sa zmobilizo
val pod patronátom Národného výboru 
Bratislava až na jeseň 1949, takže beh 
z Devína do Bratislavy sa v tom roku ko
nal až 30. októbra. Predsedom organizá
torov i riaditeľom pretekov bol Rudolf 
Holzer a hlavným rozhodcom Andrej 
Kuchen (* 1912, † 1985), telovýchovný 
pedagóg na FTVŠ UK. V roku 1951 sa 
„Devín“ uskutočnil zásluhou vynalieza
vosti Sokola Železničiari a osobitne Ka
rola Hercega. Pod heslom propagovania 
masovosti a na počesť Dňa armády sa 
preteky uskutočnili 7. októbra. Závory 
pásma zodvihli nielen pre 12 mužov, ale 
tiež pre ďalších 53 pretekárov v ďalších 
kategóriách, aby mohli plniť podmienky 
pre Tyršov odznak zdatnosti. Všetky tri 

RENESANCIA ZÁSLUHOU 
NEATLETICKÉHO KLUBU

Nastalo ďalšie 10ročné prerušenie, 
počas ktorého sa však naplnila iná am
bícia bratislavskej atletiky: v roku 1957 
mítingom Veľká cena Pravdy (neskôr 
P T S). Pozoruhodné oživenie priniesla 
najprv kombinácia kultúry so športom 
24. 4. 1966 v rámci 130. výročia výletu štú
rovcov na Devín. Ako súčasť malej štu
dentskej slávnosti sa z podnetu redakcie 
Mladej tvorby a jej redaktora, atléta Petra 
Repku, uskutočnil Devínsky beh z kop
ca. Na okruhu 2 km okolo hradu zvíťazil 
Róbert Molnár zo Slávie SVŠT. Nedobré 
vzťahy klubov napokon prekonal klub ne
atletický a dozrel čas prekonávania praž
ského centralizmu, keď nesvojprávna sek
cia atletiky v rokoch 1961 – 1966 nemoh
la usporiadať ani majstrovstvá Slovenska. 
Po 16ročnej prestávke sa beh Devín – 
Bratislava konal 3. júna 1967 a o jeho re
nesanciu sa postarala TJ Rapid. V pozadí 
stál zase Rudolf Holzer a jeho nepokojná 
atletická duša. Našiel priaznivca vo Fran
tiškovi Letovancovi (* 1920, † 1989). Ten 
ako riaditeľ Rekordu, účelového zariade
nia Rapidu, dokázal nájsť cestičku k iné
mu bývalému atlétovi Júliusovi Viktory
mu (* 1907, † 1985), ktorý zaujímal vyso
ké postavenie v nomenklatúre. Vtedy už 
pukali ľady utopickej ideológie, ale krytie 
cez Zväz čs.sovietskeho priateľstva „De
vínu“ pomohlo. V horúcom počasí s vy
vrcholením búrkou zvíťazil po prvý raz 
zahraničný bežec Walter Dietiker zo Švaj
čiarska.

SPIRITUS AGENS – 
RUDOLF HOLZER

Vo vzrušujúcom roku 
1968 prekypujúcom po
litickými i spoločenský
mi zmenami sa usku
točnil aj „Devín“. Pla
tilo to doslova, pretože 

vôbec po prvý raz bol štart pod hradom 
Devín a bežci smerovali popri Dunaji po 
Slovanskej ceste do cieľa na Štúrovom ná
mestí. Novú vzdialenosť 12 km absolvoval 
12. mája ako prvý Ilie Cioca z Rumunska 
(zo 139 pretekárov štartovalo 21 zahranič
ných bežcov). Ekonomická záťaž leža
la opäť na TJ Rapid a organizátorská na 
Rudolfovi Holzerovi. Komplikácie nasta
li v roku 1969, keď nemohla pokračovať 
zvláštna aliancia športového klubu s ne
športovou organizáciou (Zväz ČSSP) po 
okupácii Československa sovietskou ar

mádou a vojskami Varšavskej zmluvy. Za
angažoval sa však Mestský výbor ČSZTV. 
Napriek veľkým ťažkostiam sa „Devín“ 
konal 28. septembra a do cieľa pri pro
peleri druhý raz víťazne dobehol Švajčiar 
Walter Dietiker.

Dôkaz, čo znamená niekedy jediný 
človek, poskytol rok 1970, keď vzniklo 
ďalšie biele miesto v histórii pretekov. In
terregnum zapríčinil infarkt myocardu 
Rudolfa Holzera. V ďalšom roku prešiel 
„Devín“ tiež infarktovým stavom a para
lyzovanú činnosť organizátorov opäť oži
vili tí, ktorým tieto preteky ležali na srdci. 
Pod symbolmi 50. výročia vzniku prete
kov a 40. výročia existencie Rapidu boli 
„motormi“ znova Rudolf Holzer s Fran
tiškom Letovancom. So spolupracovník
mi prekonali prekážky počiatočnej po
litickej normalizácie smerujúcej k novej 
forme totality a prekonali tiež prekážky 
technickej povahy – pre výstavbu Mosta 
SNP bolo rozkopané nábrežie Dunaja. 
Na skrátenej 10 km trati v cieli pred Par
kom kultúry a oddychu dosiahol Peter 
Suchán 10. októbra prvé zo svojich šty
roch víťazstiev. Osobitnú cenu pri záve
rečnom spoločenskom posedení a vyhlá
sení výsledkov prevzal z rúk predsedu TJ 
Rapid Jozefa Brlicu záchranca podujatia 
Rudolf Holzer.

POD KRÍDLAMI 
SLOVANA A STaRZ

„Devín“ prešiel všet
kými úskaliami vtedaj
ších pomerov v „man
želstve“ s TJ Rapid až 
do roku 1975. Rôzne 
antagonizmy medzi 

bratislavskými atletickými klubmi dovied
li beh z Devína do Bratislavy do ďalšej krí
zy. „Nad prepadliskom nezáujmu“ – znel 
výstižný titulok denníka Šport komentu
júci vtedajšiu zložitú situáciou „Devína“ 
v roku 1976, no už onedlho titulok v Prav
de „Víťazstvo nad ľahostajnosťou“ oznámil 
jej vyriešenie. Organizovanie pretekov zo
brali na seba nasledovníci „eškárov“ v no
vej podobe, čiže slovanisti. V novom or
ganizačnom výbore z TJ Slovan CHZJD 
prevzal funkciu predsedu Rudolf Holzer. 
Nový podpredseda Pavol Safko (* 1923, 
† 2006), neskorší šéf podujatia, bol tiež 
iniciátor vzniku Malého Devína pre mlá
dež. Status koordinátora prevzal hospo
dár TJ Viktor Nedved, ktorý odovzdal 
neskôr štafetu v ére STaRZ u Petrovi Bla
hovi. V roku 1976, po zaradení kategórie 
žien s celou dĺžkou trate, sa stala prvou ví
ťazkou Paulína Kirnová (neskôr Májová) 

Štvornásobný víťaz Jozef Koščák (vpravo) 
v roku 1967 ako hosť pretekov pred štartom 
v spoločnosti obnoviteľa pretekov Rudolfa 

Holzera. V pozadí štátna hranicu s ostnatým 
drôtom.

Rudolf Holzer v roku 1968 odovzdáva 
štartové číslo Rakúšanovi Adolfovi 

Gruberovi, účastníkovi troch OH. V pozadí 
v strede s okuliarmi Bartolomej Rusina, 

neskôr dlhoročný hlavný rozhodca „Devína“.

zo Slávie UK a dosiahla v prvých troch 
ročníkoch hetrik. Jej mladšia sestra Anna 
Kirnová potom tiež niekoľkokrát stála na 
stupňoch pre najlepších.

Názov Národný beh sa pri „Devíne“ 
objavil v tlači v roku 1980, no v skutoč
nosti to platilo až od roku 1985. „Olympij
ský“ ročník 1980 bol, žiaľ, posledný, keď 
medzi organizátormi figuroval Rudolf 
Holzer, tento spiritus agens „Devína“. 
Jeho zásluhou nezanikol (zachraňoval ho 
niekoľkokrát), podobne bol i kriesiteľom 
majstrovstiev Slovenska a iniciátorom slo
venských veteraniád. Rudolf Holzer mal 
veľký podiel na mnohých činoch v pro
spech slovenskej atletiky. Bol rozhodcom, 
štatistikom, historikom a ako publicis
ta neúnavným propagátorom kráľovnej 
športu. Tehly, ktoré položil, stali sa ne
prehliadnuteľným základom pre činnosť 
nových organizátorov. 

Na vzácnej tradícii realizuje od roku 
1992 Národný beh Devín – Bratislava 
Správa telovýchovných a rekreačných za
riadení (STaRZ) Bratislavy. Ani pod jej 
taktovkou sa však „Devín“ nevyhol preru
šeniu. Tentoraz ho zastavila v roku 2020 
koronavírusová pandémia. Dúfajme, že 
v tomto roku sa 24. októbra opäť pobe
ží a vytrvalci oslávia storočnicu podujatia 
v maratónkach na historickej trati spod 
hradu Devín do centra Bratislavy.

MIROSLAV HAZUCHA
Foto: ARCHÍV RUDOLFA HOLZERA
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ročníky v totalitnej ére vyhral František 
Augustín, vtedy najlepší slovenský vytr
valec a v roku 1950 nový slovenský rekor
dér v maratóne(2:43:20 na trati MMM 
v Košiciach).
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IVAN RIŠIAN: narodený 
23. mar ca 1941 v Martine; funk-

cionár klubu Slovan Žabokreky pri Mar-
tine, ktorý na jar 1989 založil Turčiansky 
maratóny slobody: 6 ročníkov na trati 
Žabokreky – Malý Čepčín – Žabokreky, 
ďalších 7 (posledný v r. 2001) malo štart 
a cieľ v Košťanoch nad Turcom a obrátky 
v Žabokrekoch a v Malom Čepčíne; 
v období 1998 – 2002 bol starostom 
obce Dolný Kalník (okres Martin); oce-
nenie: Žabokrecká osobnosť 20. storočia 
(2000).
EMIL RUSKO: narodený 6. júna 1941 
v Skalici; medzinárodný rozhodca 
a certifikátor tratí, technický delegát 
eaa, funkcionár SaZ a MMM; v Ska-
lici a občas aj počas štúdia Stavebnej 
fakulty bratislavskej SVŠT behal dlhé 
trate i krosy, osudový sa však ukázal 
prázdninový výlet za spolužiačkou 
(neskoršou manželkou) do Košíc, kde 
v r. 1964 v dôsledku októbrových OH 
v Tokiu usporiadali MMM o dva mesiace 
skôr než obvykle („Už vtedy ma maratón 
chytil za srdce,“ priznal); po promócii 
sa čerstvý inžinier zamestnal na poste 
projektanta priemyselných stavieb 
v mostárskom závode VSŽ a miestny 
atletický funkcionár Viliam Bratim ho 
zlákal medzi rozhodcov MMM (1972) aj 
do oddielu TJ VSŽ: desaťročie bol vedúci 
družstva mužov a šéforganizátor pre-
tekov v novej pretlakovej hale v areáli 
VŠa (aj čs. halových majstrovstiev 1976, 
jediných, ktoré sa v histórii uskutočnili 
na Slovensku); od r. 1973 bol člen or-
ganizačného výboru MMM a od r. 1989 
športovo -technický riaditeľ, resp. šéf 
športovo -technického úseku, v r. 1990 

80 patril medzi zakladateľov Maratónskeho 
klubu, ktorý prevzal organizáciu najstar-
šieho európskeho maratónu, stal sa člen 
správnej rady a od r. 2016 je čestný člen 
MKK; pôsobil aj vo významných funk-
ciách v SaZ: od r. 1980 bol člen komisie 
rozhodcov, v období 1988 – 2005 aj jej 
predseda a člen predsedníctva VaZ SÚV 
ČSZTV, resp. SaZ; ako rozhodca účinko-
val na Me 1978 v Prahe a na polmara-
tónskych MS 1997 v Košiciach – o ich 
úspech sa pričinil i tým, že konečnú 
podobu mestského okruhu, ktorým or-
ganizátori v r. 1989 nahradili obrátkovú 
trať do Sene a späť, premeral ako kvalifi-
kovaný certifikátor cestných a chodec-
kých tratí; v r. 1999 zložil skúšky a v ob-
dobí 2000 – 2005 bol technický delegát 
európskej atletickej asociácie (ea); oce-
nenia: Plaketa primátora Košíc (2011), 
Osobnosť železničnej a mestskej koľajo-
vej dopravy na Slovensku (2017).
ZDENĚK MICHNA: narodený 3. júla 
1941 v Kostelci nad Orlicí (kraj Hradec 
Králové, ČR); vytrvalec, tréner a špor-
tový funkcionár; syn profesionálneho 
vojaka (jedno z 10 detí) šiel v otcových 
šľapajach: v r. 1956 začal v Znojme s at-
letikou (1500 m 3:54,7), vďaka ktorej 
sa dostal do Dukly Praha, neskôr na Vyš-
šie vojenské učilište Otakara Jaroša vo 
Vyškove na Morave (5000 m 14:32,4), 
odkiaľ ho v októbri 1965 na vetrieske 
s ďalšími 19 poslali do Banskej Bys-
trice – tvorili základ prvej slovenskej 
Dukly, ktorej vytrvalec Michna pomohol 
do I. ligy a bol aj jej prvý bežecký tréner; 
v r. 1967 – 1970 figuroval v sloven-
skom maratónskom top 10, zabehol 
13 maratónov: najrýchlejší v Prahe 

1968 (2:35:36), pamätnejší bol Vltav-
ský maratón 1969 – na ňom trio Dukly 
eduard Földvári, adam Košťál a Zdeněk 
Michna získalo čs. titul v súťaži družstiev 
(8:09:56,4); v Banskej Bystrici vyštudo-
val Pedagogickú fakultu a v armádnom 
stredisku pracoval až do odchodu do 
zálohy: v r. 1976 – 1980 vo futbalovej 
Dukle, po postupe do I. ligy v sezóne 
1978/1979 ako asistent trénera Ol-
dřicha Břízu, od r. 1981 do r. 1986 vo 
vedení aSVŠ ako náčelník štábu; neskôr 
bol 15 rokov sekretár krajského hokejo-
vého zväzu, v atletike predtým aj potom 
rozhodca i funkcionár: do výkonného 
výboru SaZ ho prvý raz zvolili v r. 1973 
(šéfoval športovo -technickej komisii); 
ocenenie: Plaketa SOŠV (2012).
MARTA LENDELOVÁ -KOBZOVÁ: 
narodená 4. júla 1941 v Bratislave; 
popredná šprintérka 60. rokov; do behu 
zamilovaná dcéra Bohuša Kobzu, 
dlhoročného šéfa slovenského boxu 
a prvého čs. rozhodcu s medzinárodnou 
licenciou, najprv zdupkala z Hajmássy-
ho čisto chlapčenskej tréningovej 
skupiny v bratislavskej Slávii, no o rok 
objavila rovnocennú partiu v TJ Dimitrov 
a po krátkej príprave u Jozefa Manu 
(v r. 1952 – 1956 bol predseda 
slovenskej atletickej sekcie) v osemnás-
tich pomohla štafete 4 × 100 m 
(Klčová, Lehoťanová, Kobzová, 
Hanzelová) k 4. miestu na majstrov-
stvách ČSR 1959 v slovenskom výkone 
roka 50,1; v lete 1961 sa Dimitrov po 
zlúčení s TJ Slovan ÚnV premenoval na 
Slovan chZJD a Marta v klube vydržala 
až do konca kariéry (1970); na 
čs. šampionátoch 1964 a 1965 dobehla 
tretia na 200 m, vrcholnú formu však 
mala v r. 1967: na prvých halových 
majstrovstvách Slovenska ešte ako 
Kobzová získala bronz na 40 m (5,6 s) 
a na obnovených letných (v období 
1961 – 1966 boli zakázané) už pod 
priezviskom Lendelová zlato na 200 m 
(25,5) a dve striebra na 100 m (12,4) 
a 4 × 100 m (51,3) – v tom roku 
zabehla aj osobné rekordy (100 m 11,9, 
200 m 25,2); v nasledujúcom pridala 
v štafete Slovana (s Hallovou, Devínskou 
a Kladekovou) slovenský titul na 
4 × 100 m (48,3) a čs. bronz (48,3); po 
Manovi ju trénovali Dušan Žajdlík, Tibor 
Tašký, Viliam Lendel a v závere Pavol 
Glesk, ktorý viedol aj jej najväčšie 
súperky v šprinte – evu Lehockú (neskôr 
Gleskovú) a evu Kucmanovú 

(Šuranovú); po kariére roky pracovala 
v hospodárskych zariadeniach 
TJ Slovan; manžel Viliam Lendel bol 
slovenský rekordér v skoku do výšky 
(202 a 203 cm), neskôr mimoriadne 
úspešný tréner.

VLADIMÍR DUDA: narodený 
27. apríla 1946 v Dubnici nad 75

na športové gymnázium v Bratislave 
a následne aj za trénera Strediska vrcho-
lového športu mládeže; Sedláková pod 
jeho vedením na juniorských Me 1985 
v cottbuse získala zlato, na juniorských 
MS 1986 v aténach striebro, na halo-
vých Me 1987 v Liévine síce dobehla 
štvrtá, ale o dva týždne na premiérových 
halových MS v Indianapolise druhá (stá-
le jediná ženská medaila) v európskom 
juniorskom halovom rekorde 2:01,85, 
ktorý vydržal 27 rokov – v r. 1987 získala 
čs. titul, keď zdolala aj svetovú rekordér-
ku Kratochvílovú, a o 5 dní v západnom 
Berlíne zabehla 800 m v čase 1:58,37, 
ktorý je dodnes slovenským rekordom, 
ale ním jej kariéra kulminovala (MS 
1987 semifinále, HMe 1988 6. miesto) 
a následne sa s Dudom rozišla; po 
r. 1992 pôsobil v podnikateľskej sfére, 
od r. 2012 asistoval Štefanovi Merešovi 
pri príprave Jozefa Pelikána a od r. 2015 
už na penzii pomáha ako tréner v bežec-
kom klube Run for Fun v Petržalke.

na Dudinskej päťdesiatke 1985, ktorú 
s Benčíkom a šéfom rekreačného stre-
diska Tehliar Jozefom Bocianom založili 
v marci 1982; predtým prispel k vzniku 
Trnavskej dvadsiatky (1969), neskôr 
dvoch pretekov v Hlohovci (1984 halo-
vých s tradičným vyhlásením chodcov 
roka a 1988 „letnej“ desiatky), kam 
ho zvábil Burcl ako riaditeľ podniku 
Drôtovňa, aby založil atletický oddiel 
(bol jeho prvým predsedom) – zorgani-
zoval tiež oslavu storočnice čs. chôdze, 
Pribilincovho olympijského triumfu 
1988 a v spolupráci so ZDa Partizán-
ske inicioval vývoj a výrobu populárnej 
chodecko -maratónskej obuvi zn. Panter; 
v decembri 1968 sa „trio B“ zaslúžilo 
o vznik chodeckej komisie SaZ, ktorá 
zohrala kľúčovú rolu v rozmachu slo-
venskej chôdze – Belko bol jej člen od 
r. 1970; v Hlohovci ako tréner doviedol 
k čs. a slovenským dorasteneckým titu-
lom Janu Genovovú (jej kariéru pred-
časne ukončil sobáš s mexickým chod-
com Miguelom Ángelom Rodríguezom, 
bronzovým na MS 1997 a 7. a 8. na OH 
2000 a 1992) a k medailám aj jej brata 
Dušana; trénoval tiež Miroslava Kyrino-
viča, Miloša Mojžiša (50 km 4:03:55), 
z bežkýň čs. juniorskú šampiónku na 
3000 m Riu Gembešovú, do r. 2017 aj 
vnučku Romanu Komarňanskú (polma-
ratón 1:17:56, maratón 2:58:54); jeho 
najslávnejším zverencom bol srbský 
chodec aleksandar Raković, účast-
ník 50 km na troch OH (1996 a 2000 
11. miesto), šiestich MS (1995 6.) a šty-
roch Me (2002 7.), ktorého trénoval od 
r. 1992, aj počas 8-ročného pôsobenia 
v nórskom klube Stjernen Fredrikstad 
v 90. rokoch a po návrate na Slovensko 
(vzhľadom na balkánsku vojnu zväčša 
diaľkovo); od r. 1998 bol aj podpredse-
da Spoločnosti Ferdinanda Martinenga, 
ktorá ho v r. 2011 ocenila Medailou 
F. Martinenga.
EDUARD STRAKA: narodený 24. júna 
1946 v Detve; najdlhšie aktívny chodec: 
vlani absolvoval 60. sezónu, viac ich má 
len 80-ročný Piergiorgio andreotti, 
synovec talianskeho expremiéra; 
inšpirovaný pretekmi Praha – Poděbra-
dy sa na štart 5 km premiérovo postavil 
dva dni po 15. narodeninách 26. júna 
1960 na športovom dni v rodnej Detve, 
o dva roky už ako študent stavebnej 
priemyslovky v Lučenci a člen TJ SZ (na 
diaľku mu radil český chodec Jan 
Brandejský), skončil 5. na 

čs. majstrovstvách mladšieho dorastu; 
neskôr reprezentoval Sláviu Banská 
Bystrica (1965), Duklu B. Bystrica 
(1966 – 1967, postup do I. ligy), Škodu 
České Budějovice (1968 – 1969, 
Ladislav Moc), ZVL Považská Bystrica 
(1970 – 1975, Juraj Benčík), Lokomotí-
vu Prievidza (1976 – 1977) a Spartak 
Dubnica n. V. (od r. 1978); veteránske 
úspechy: na MS získal 3 bronzové 
medaily (dve 2002, jednu 2004), na Me 
3 strieborné a 4 bronzové, na 
európskych veteránskych hrách 2011 
zlatú na 20 a striebornú na 5 km; 
utvoril 17 veteránskych rekordov SR 
a ani v jedných z 534 pretekov v kariére 
ho nediskvalifikovali; tréner mládeže 
a už 25 rokov člen vedenia komisie 
veteránov SaZ; od apríla 1967 žije 
v Handlovej, kde bol 14 rokov učiteľ, 
14 vedúci odboru školstva a 17 baník, 
ako dôchodca aj správca športovísk ZŠ 
Mierové námestie – 5. obdobie je 
poslanec mestského zastupiteľstva; 
ocenenia: cena Klubu fair play SOŠV za 
celoživotné pôsobenie v duchu fair play 
(2009), cena mesta Handlová, 3. miesto 
v historickej ankete najúspešnejších 
športovcov Handlovej.

JURAJ LUKÁČ: narodený 
27. apríla 1951 v novom Te-

kove (okres Levice); popredný stípliar 
70. rokov; s atletikou začal vďaka 
telocvikárovi Vojtechovi Kóšovi a prvú, 
bronzovú medailu na 3000 m prek. na 
seniorských majstrovstvách Slovenska 
získal už v r. 1970 ako 19-ročný študent 
poľnohospodárskej priemyslovky a člen 
Slávie nitra (tréner Jozef Šulgan); hneď 
sa oňho bili dve Dukly, uprednostnil 
banskobystrickú, v ktorej pod vedením 
Róberta Rozima v nasledujúcich sezó-
nach vybehal dve strieborné aj dve zlaté 
medaily (1974 8:58,2 a 1977 8:51,0); 
v r. 1975 bol druhý tiež na 5000 m 
a dva bronzy má i z míliarskeho krosu 
(1976 a 1977); jeho stípliarsky osobný 
rekord 8:33,8 z čs. šampionátu 1977, 
na ktorom skončil druhý za Čechom 
Františkom Bartošom, je tretí výkon 
člena slovenského klubu v histórii; 
ďalšie osobné rekordy: 800 m 1:51,9 
(1970), 1500 m 3:47,5 (1972), 5000 m 
14:27,2 (1976), 10 000 m 31:18,2 
(1971).
PAVOL MADÁR: narodený 26. júla 
1951 v Sečovskej Polianke (okres 
Vranov nad Topľou); úspešný 
maratónec, tréner a chýrny 
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fyzioterapeut; začal ako strednotratiar 
u renomovaného Jana Lišku ku koncu 
jeho košickej éry, ale od zisku 
slovenského titulu 1974 na 10 000 m 
(31:25,2, o tri roky k nemu už pod vede-
ním Ladislava Petöa pridal jeden 
v cestnom behu na 25 km, neskôr tri 
v krose: 1978, 1980 a 1982) mieril 
k maratónu: premiérový bol MMM 
1977 (2:26:56,2), prvý pod 2:20 za 
pomoci českého trénera Bohdana 
Müllera otrokovický 1979 (2:17:41,8); 
sen o moskovských OH 1980 sa mu 
rozplynul v kvalifikačnom maratóne 
v Karl -Marx -Stadte, v ktorom skončil 
z čs. bežcov až štvrtý (2:17:51); 
Madárovou satisfakciou bolo 4. miesto 
a čs. titul na MMM 1980 v najlepšom 
slovenskom výkone a životnom maxime 
2:15:44; o rok na MMM 4. miesto, titul 
i post lídra roka obhájil (čs. výkon 1981 
2:19:12) a reprezentoval v premiére 
maratónskeho európskeho pohára 
v agene (24., 2:21:23); neskôr mal 
zdravotné problémy (chrbát, ľavá noha), 
ktoré nezlikvidovali lekári ani ľudoví 
liečitelia – absolvent Pedagogickej 
fakulty v Prešove sa počas dlhej pauzy 
vyškolil za fyzioterapeuta i maséra 
a pomohol si sám: pred štyridsiatkou 
zabehol ďalšie maratóny pod 2:20 
(eindhoven 1988 2:19:44, Viedeň 
1989 2:18:59, Merano 1990 2:19:02, 
Haute de Seine 1990 2:19:11, Brémy 
1991 2:19:23), dokopy ich pod 2:20 
eviduje 11, šesťdesiatku na MMM 
oslávil časom 3:22:47; osobné rekordy: 
5000 m 14:26,24 (1981), 10 000 m 
29:48,6 (1976), hodinovka 18 947 m 
(1979), polmaratón 1:08:30 (1985), 
maratón 2:15:44 (1980); jeho znalosti 
i schopnosti využívali atléti (dvojičky 

Emil Rusko v cieľovom priestore MMM 2015 v spoločnosti predsedu 
organizačného výboru Štefana Daňa (vpravo) a riaditeľa Branislava Ko‑
niara (vľavo). Foto: MARATÓNSKY KLUB KOŠICE

Vladimír Duda v drese klubu 
Run for Fun. 
 Foto: RUN FOR FUN

Váhom; krosový šampión, po kariére 
úspešný tréner; sprvu behal na ly-
žiach, keď však v r. 1960 vyhral krajské 
majstrovstvá žiakov v krose, žilinský 
strednotratiar Michal Staňo mu poradil 
odložiť lyže a o tri roky ako 17-ročný 
druhák dubnickej elektrotechnickej 
priemyslovky a zverenec trénera Ivana 
Soviša získal prvý z troch čs. dorastenec-
kých titulov (kros 1963, 1964, 1500 m 
1964); keď sa už ako slovenský senior-
ský rekordér na 2 míle (9:38,0, 1966) 
stal čs. juniorským šampiónom 1967 na 
1500 i 3000 m (3:50,3 a 8:54,4), zlaná-
ril ho ligový Třinec, ktorý uprednostnil 
pred Duklami (pražskou i bystrickou) – 
pod vedením antonína Procházku 
získal čs. seniorský titul v krose (1973), 
4 české (kros 1970, 1972,1973, hala 
3000 m 1978) a zlepšil si osobné re-
kordy (800 m 1:51,4, 1969, 1500 m 
3:42,6, 1970, 5000 m 14:07,9, 1977), 
jeho časy na 1500 m 3:44,1 a 3:42,6 
boli lepšie ako vtedajší Kováčov sloven-
ský rekord; z Třinca diaľkovo vyštudo-
val pražskú FTVS a po kariére v januári 
1984 nastúpil na post trénera rozbie-
hajúceho sa športového gymnázia 
v Trenčíne, kde dostal do opatery aj vý-
nimočne talentovanú bežkyňu Gabrielu 
Sedlákovú, odchovankyňu skalického 
kouča Juraja Zapletala, v šestnástich 
ženskú líderku slovenskej osemstovky 
(2:04,01) – s ňou sa čoskoro presunul 

Chodecký nadšenec Milan Belko 
najdlhšie súťažil za jablonecký 
LIAZ. Foto: ŠTARTFOTO

MILAN BELKO: narodený 1. mája 
1946 v Kežmarku -Ľubici; chodec, úspeš-
ný tréner a organizátor; po nástupe na 
trnavskú priemyslovku na jeseň 1960 
na majstrovstvách školy dobehol druhý 
na 1000 m a v cieli jemu aj spolužiakovi 
Jurajovi Benčíkovi ponúkol spoloč-
né tréningy o tri roky starší konškolák 
Jozef Burcl, pôvodne strednotratiar, 
vtedy však už viac chodec – zakrátko 
sa do chôdze zamilovali aj oni; Belko 
v dresoch trnavských klubov a LIaZ 
Jablonec n. n. potiahol kariéru do šty-
ridsiatky: na čs. šampionátoch získal 3 
(0 – 1 – 2), na slovenských 5 medai-
lí (0 – 3 – 2) a najrýchlejších 50 km 
(4:22:30) zapochodoval ako 39-ročný 

Pavol Madár s vavrínovým ven‑
com pre majstra Československa 
na MMM 1981. 
 Foto: ŠTARTFOTO
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» OSLAVUJÚ OPUSTILI NÁS
Velďákové už na košickom športovom 
gymnáziu) aj iní skvelí športovci 
(Marián Hossa, Jozef Krnáč, Radovan 
Židek, Martin Bajčičák, Veronika 
Zuzulová, Ondrej Duda, sestry Fialkové), 
tiež parašportovci (masér výprav na 
5 paralympiádach 2000 – 2010); bežci 
ho vyhľadávali ako trénera: jeho 
zverencom bol v r. 1979 – 1981 
František Višnický, prvý slovenský 
dvojnásobný víťaz MMM (1983, 1986), 
v začiatkoch viedol maratónca 
olympionika 2004 Marcela Matanina 
(2 tituly), z maratónskych šampiónov aj 
Imricha Pástora (4), Vladislava 
Lipovského, dlhé obdobie Jozefa 
Urbana (po 3) a istý čas Tibora Sahajdu 
(2); keď sa v roku 1989 nová garnitúra 
organizátorov MMM rozhodla zrušiť 
obrátkovú trať do Sene, pomohol vybrať 
a otestovať mestský okruh, vďaka čomu 
sa zaradil medzi zakladajúcich členov 
Maratónskeho klubu Košice (1990) – 
uskutočnili sa na ňom aj úspešné 
polmaratónske MS 1997; od toho roku 
pôsobí v TJ Obalservis Košice ako tréner 
a športový manažér.

AGÁTA JANKOVÁ -DOROVÁ: 
narodená 30. apríla 1961 v Lu-

čenci; prvá hviezda liahne ambiciózne-
ho lučeneckého trénera Ivana eibnera, 
6-násobná čs. juniorská a dorastenecká 
majsterka, získala slovenský ženský titul 
v diaľke už 16-ročná (1977 576 cm), 
ďalšie dva v nasledujúcom roku (hala 
590, vonku 598), v ktorom premiéro-
vo skočila za 6 m (604); na halových 
majstrovstvách ČSSR 1978 i 1979 bola 
druhá za nygrýnovou výkonmi 593 
a 609, po ére Šuranovej -Kucmanovej 
v r. 1977 – 1979 aj tabuľkovou líderkou 

60

slovenskej diaľky (595, 604, 620); na 
juniorských Me 1979 v Bydgoszczi jej 
v kvalifikácii namerali 605, vo finále 
s 585 skončila trinásta; métou 620 do-
siahnutou v osemnástich na mládežníc-
kej P -T-S 1979 sa však agátin výkon-
nostný rast zastavil – zranila si stehenný 
sval; počas štúdia na bratislavskej FTVŠ 
(telesná výchova, nemčina) jej tréner 
Tomáš Kampmiller poradil vymeniť od-
razovú nohu, no z ľavej skočila najviac 
616 (štvrtý diaľkársky titul v r. 1984 
získala výkonom 577), zlepšovala sa len 
v šprintoch (1980: 100 m 12,23, 1981: 
200 m 25,14): Slávii UK pomohla k titu-
lom na 4 × 100 m 1982 (47,42) a 1985 
(47,83); ako absolventka pôsobila rok 
na katedre atletiky FTVŠ, od r. 1986 už 
s doktorátom 5 rokov na KTV Pedagogic-
kej fakulty UMB, 16 na Strednej zdravot-
níckej škole v Banskej Bystrici a rok na 
SOŠ služieb a hoteliérstva vo Zvolene; 
v období 2009 – 2018 žila v nemeckom 
Sindelfingene: vyučovala na gymnáziu 
a trénovala mlaď v klube VfL – diaľkári 
Stefan Heinz a Stefan nagel sa pod jej 
vedením stali majstrami Badenska-
-Württemberska; ocenenia: cena nadá-
cie R. Boscha za medzinárodný projekt 
Homo Homini (2002), Bronzová plaketa 
za rozvoj mesta Sindelfingen (2017); po 
návrate na Slovensko je pedagogickou 
asistentkou na lučeneckom Gymnáziu 
Boženy Slančíkovej Timravy.
KATARÍNA ŠTULÍKOVÁ -ROZIMOVÁ: 
narodená 22. mája 1961 v Banskej 
Bystrici; strednotratiarka, vytrvalkyňa 
a trénerka; na základnej škole začala 
s gymnastikou pod vedením Gabrie-
ly Sýkorovej a Viery Dropčovej, ktorej 
manžel Ľubomír, spoluzakladateľ prvej 
internátnej športovej školy v Českoslo-
vensku, ju 10-ročnú vzal do atletickej 
tréningovej skupiny – až od sedemnás-
tich ju viedol jej otec, chýrny kouč i or-
ganizátor, a ako prvá z jeho zvereniek 
vyhrala národný beh Devín – Bratislava 
(1982); úvodný z deviatich slovenských 
seniorských titulov získala už v roku 
1980 v krose (míliarok), Katkinej naj-
silnejšej disciplíne aj po prechode na 
dlhšie trate, slovenský šampionát vo 
vytrvalostnom krose vyhrala v období 
1981 – 1985 päťkrát po sebe (!); jej 
dráhové slovenské tituly: 1500 m 1983 
(4:29,75), 1984 (4:36,64), 3000 m 
1984 (9:59,31); od r. 1984 behala pod 
menom Štulíková a bola aj majsterkou 
ČSSR 1985 na 10 000 m v životnom 

JÁN SZABO: narodil sa 12. júla 1951 
v Dulovciach (okres Komárno), zomrel 
1. januára 2021 v Trnave; pionier džo-
gingu, šéf prvého Klubu rekreačného 
behu v Československu; v decembri 
1970 s konškolákom z trnavskej Peda-
gogickej fakulty Jaroslavom Lieskov-
ským ako členovia TJ VŠ zorganizo-
vali na Prednádraží Beh priateľstva, 
ktorý odštartoval prvú vlnu bežeckého 
boomu v regióne a neskôr na celom 
Slovensku – jeho dôsledkom bol 2. sep-
tembra 1977 zrod Klubu rekreačného 
behu na pôde trnavského Krajské-
ho domu pionierov a mládeže (dnes 
centrum voľného času Kalokagatia), 
ktorému vtedy šéfoval piešťanský ma-
ratónec anton Javorka, víťaz premiéry 
Behu priateľstva; Szabo stál na čele 
KRB 32 rokov (do r. 2009), Lieskovský 
istý čas viedol komisiu rekreačného 
a kondičného behu pri Rade masové-
ho rozvoja telesnej výchovy SÚV ČSZTV 
organizujúcej na ich podnet slovenské 
zrazy iniciátorov behov za zdravím; 
spolu pomohli založiť viacero podujatí 
(Trnavská hodinovka a 12-minútovka, 
Beh zdravia Kamenným Mlynom, Zim-
ný beh zdravia a pod.) – Szabo aj v Špa-
činciach, Dolnej Krupej a v Ružindole, 
v obciach, v ktorých pôsobil ako učiteľ; 
zabehol 15 maratónov, založil a viedol 
matičný klub Šport Ludus a angažoval 
sa aj v olympijskom hnutí; od Štedrého 
dňa 2018 po mozgovej príhode bol 
odkázaný na pomoc iných – jeho uzdra-
veniu nepomohli ani charitatívne Behy 
pre Janka, ktoré zorganizovali bežeckí 
kamaráti; ocenenia: Strieborná medai-
la cyrila a Metoda (2010), Pamätná me-
daila predsedu Trnavského samospráv-
neho kraja (2012).
JOZEF KOČIŠ: narodil sa 15. júla 1928 
v Parchovanoch (okres Trebišov), zomrel 
2. januára 2021 v Košiciach; najlepší 
štvorstovkár druhej polovice 50. rokov 
20. storočia a tréner; vnuk kastelána 
vyhoreného andrášiovského kaštieľa 
(vôkol neho v detstve naháňal loptu), 
atletike sa začal venovať až ako 24-ročný 
študent košickej Vysokej školy veterinár-
skej, keď si na podnet výškára Rokošné-
ho obul zapožičané tretry a na majstrov-
stvách kraja 1952 dobehol na 100 m 
piaty a na 200 dokonca tretí – hneď sa 
ho ujal tréner Vladimír Harant (neskôr 
štartér, napokon šéforganizátor MMM) 
a už o rok (!) bol slovenský šampión 
na 100 m (11,3); neskôr sa z neho stal 

skvelý štvrtkár: v období 1956 – 1960 
získal 5 slovenských titulov na hladkých 
400 m (49,9, 49,8, 49,6, 49,2, 49,8), 
v r. 1959 aj na 400 m prek. (55,9), ďal-
šie v štafetách 4 × 100 (1958 – 1960) 
a 4 × 400 m (1956 – 1960); líder slo-
venských tabuliek bol na 200 m 1954 
(22,4), 400 m 1957 – 1961 (48,8, 49,1, 
49,0, 48,2, 49,5) a 400 m prek. 1959 
(55,9); životný úspech dosiahol na 
Svetových hrách mládeže a študentstva 
1957 v Moskve ako člen striebornej 
čs. štafety 4 × 400 m (S. Jungwirth, 
Kočiš, Trousil, Jirásek, 3:12,6); košickej 
Slávii pomohol k postupu do I. ligy 
a v r. 1960 k 4. miestu v nej; zlepšil slo-
venské rekordy na 200 m 22,4 (1954), 
400 m 49,5 (1956), 48,8 (1957), 48,2 
(1960) a na 100 m rekord 10,8 vyrovnal 
(1955); osobné rekordy: 100 m 10,8 
(1955), 200 m 21,8 (1960), 400 m 
48,2 (1960), 400 m prek. 55,9 (1959); 
neskôr ako tréner doviedol Moniku 
Kropáčovú k 8 slovenským titulom od 
100 m po kros (od 1961 bola jeho man-
želkou) a stál aj na začiatku kariéry Vla-
dimíra Jančeka, ktorý ako prvý Slovák 
zabehol 100 m za 10,2; od roku 1955 
takmer štyri desaťročia bol renomova-
ným pedagógom Vysokej školy veteri-
nárskej (dnes Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie), od r. 1989 s titu-
lom profesor.
MIROSLAV KYRINOVIČ: narodil sa 
20. júna 1947 v Moldave nad Bodvou 
(okres Košice -okolie), zomrel 20. janu-
ára 2021 v Trnave; popredný chodec 
prvej polovice 70. rokov, tréner a orga-
nizátor; pre chôdzu ho v Trnave, kam 
sa s rodičmi presťahoval, objavil Juraj 
Benčík – po jeho odchode do Dukly 
Banská Bystrica (1967) Kyrinovič od 
návratu z vojenskej služby (1968) až 
do r. 1974 trénoval s iným, tiež ešte 
aktívnym chodcom Milanom Belkom; 
pod jeho vedením na čs. šampionáte 
1972 v rámci 40. ročníka Poděbradskej 

päťdesiatky získal bronz (4:43:14,4), 
na majstrovstvách Slovenska dve 
striebra (20 km 1971 1:39:40,2, 50 km 
1974 4:41:09,0) i bronz (50 km 1972 
4:54:06,8) a zašiel všetky kariérne re-
kordy (10 km 46:50,3, 20 km 1:36:54, 
50 km 4:41:09); neskôr bol tréner Špor-
tového gymnázia J. Herdu v Trnave (o. i. 
Jany Puškárovej, juniorskej majsterky 
SR na 5000 a v hale na 3000 m), na 
jeseň 1990 na poste šéftrénera TSM Slá-
vie Trnava vystriedal Belka, ktorý dostal 
angažmán v nórsku – jeho zverencom 
bol aj Miroslav Plešivka, reprezentant 
SR na MS 1996 v polmaratóne a MS 
1994 a Me 1994 a 1995 v behu do 
vrchu; v období 1993 – 2009 pracoval 
ako manažér SaZ a bol aj šéforganizá-
tor projektu atletika hrou; patril medzi 
iniciátorov a organizátorov významných 
pretekov: Trnavskej dvadsiatky (desiat-
ky), Tirnavia Trophy, trnavského semifi-
nále Svetového pohára v chôdzi 1983; 
v roku 1996 založil a 10 rokov viedol ro-
dinný klub a -Team; jeho syn erik repre-
zentoval Slovensko na Svetových hrách 
1997 a Me 1999 sluchovo postihnutých 
športovcov; ocenenie: Pamätná medaila 
predsedu Trnavského samosprávne-
ho kraja za celoživotnú prácu v športe 
a s mládežou (2012).

7,2 striebro na čs. majstrovstvách v Ži-
line a v októbri ako členovia sloven-
skej štafety 4 × 100 m s Jakubovičom 
a Fabiánom zabehli v Brne čs. rekord 
mladšieho dorastu 44,6 – zdravotné 
problémy však Jána zakrátko donútili 
skončiť kariéru; k atletike sa vrátil ako 
renomovaný inšpektor bezpečnosti 
práce, keď si ju obľúbil jeho syn Róbert: 
s Leonardom Lendvorským v 80. rokoch 
iniciovali zrod atletického oddielu TJ 
Spojené závody Krupina, ktorý sa zakrát-
ko stal liahňou špičkových chodcov – 
v ňom pod jeho vedením dosiahli prvé 
úspechy neskorší trojnásobní olym-
pionici Peter Korčok (2000 – 2008, na 
Me 2006 8. a MS 2005 10., v r. 2009 – 
2011 riaditeľ VŠc Dukla Banská Bystrica 
a od r. 2012 prezident SaZ) a Miloš Bá-
tovský (2004 – 2012), Korčokov mladší 
brat Július (dnes šéf klubu a od r. 2020 
aj Dudinskej päťdesiatky) či Marek 
Janek (na juniorských Me 1995 7. na 
10 000 m, Me 1999 do 23 r. 11. na 
20 km a Me 2002 20. na 50 km); 
v r. 2018 mu Krupina udelila ocenenie 
za zásluhy o rozvoj športu v meste.
MÁRIA MARCIBÁLOVÁ: narodila sa 
23. októbra 1934 v Skalici, zomrela 
19. marca 2021 v Čadci; pedagogička 
a svetová veteránska legenda behu 
do vrchu; športovala od štyroch rokov, 
keď začala cvičiť v skalickom Sokole, 
s atletikou sa zoznámila na gymná-
ziu, po absolvovaní FTVŠ UK dostala 
umiestenku na Kysuce a na gymnáziu 
či na cirkevnej škole v Čadci vyučovala 
telesnú výchovu a ruštinu do 75 rokov, 
zároveň s manželom Vojtechom, tiež 
učiteľom i bežcom, trénovala kysuckú 
mládež; je historicky najúspešnejšia 
účastníčka veteránskych MS v behu do 
vrchu: štartovala na nich 12-krát a získa-
la 10 medailí, prvú u nás, na šampio-
náte na Vršatci v r. 2000: 8 zlatých a po 
jednej striebornej a bronzovej, posled-
nú v rakúskom Telfese 2014 v kategórii 
W 75; viac ich získať nemohla, pravidlá 
behu do vrchu neumožňujú štart nad 
80 rokov, preto sa vrátila ku klasickým 
behom: na európskych veteránskych 
hrách v Turíne 2019 vyhrala 400, 800 m 
a cestný beh na 10 km; členka Klubu 
Kysuckého maratónu Čadca naposledy 
bežala v júli 2020 osemstovku na vete-
ránskych majstrovstvách SR v Dubnici 
nad Váhom; ocenenia: Osobnosť Kysúc 
(2006), cena mesta Čadca (2011), Pla-
keta SaZ (2014), Bronzový odznak SOŠV 
(2017), členka Kysuckej športovej siene 
slávy (2018). (MO)

Miroslav Kyrinovič 
 Foto: ARCHÍV SAZ

Jozef Kočiš na štarte štvorstovky. 
 Foto: MÚZEUM SOŠV

JÁN KLIMKO: narodil sa 16. júna 
1945 v Zemianskom Vrbovku (okres 
Krupina), zomrel 22. februára 2021 
v Krupine; nádejný šprintér, neskôr 
tréner chýrnych krupinských chodcov; 
dvojičky Jána a Pavla Klimkovcov poslali 
rodičia v r. 1959 na priemyslovku do 
Zvolena, kde sa z nich v Lokomotíve 
v ére trénerského dua Krištof – Lizoň 
vykľuli talentovaní šprintéri: po ani 
nie ročnej príprave pomohli stredoslo-
venskej štafete 4 × 100 m k titulu na 
slovenskom šampionáte mladšieho 
dorastu (46,4), v júni 1961 v krajskom 
kole Pohára Čs. rozhlasu obaja vyrovnali 
9-ročný Mandlíkov čs. rekord na 100 m 
11,2, Ján v júli získal na 60 m časom 

maxime 35:15,25; iné osobné rekor-
dy: 800 m 2:13,02 (1982), 1500 m 
4:25,38 (1983), 3000 m 9:30,47, 
5000 m 16:39,27 (oba 1985); celú ka-
riéru štartovala za Sláviu PF Banská Bys-
trica a od r. 2009 je tajomníčkou atle-
tického klubu nástupníckeho ŠK UMB; 
absolventka Pedagogickej fakulty 
(1985, od r. 1992 súčasť UMB) už 35 ro-
kov trénuje mládež a pomáha organi-
zovať preteky v Banskej Bystrici: najprv 
pôsobila na Strednej športovej škole 
(pôvodne IŠŠ), posledných 10 rokov 
je učiteľkou a trénerkou v športových 
triedach ZŠ na Triede SnP a popoludní 
trénuje deti z okolia Banskej Bystrice.
ŠTEFAN LENGYEL: narodený 8. júna 
1961 v Dvoroch nad Žitavou (okres 
nové Zámky); popredný oštepár; 
prienik do čs. špičky, najskôr doraste-
neckej, začal v bratislavskej Slávii SVŠT 
ako zverenec Štefana Molnára, ktorý 
predtým na Mladej garde vychoval 
Tomáša Babiaka, tretieho čs. oštepára 
s výkonom za 80 m – na majstrovstvách 
Slovenska 1982 za ním Lengyel zaostal 
len 38 cm a hneď ho angažovala Dukla 
Banská Bystrica; za päť sezón (1983 – 
1987) v tréningovej skupine Jaroslava 
Halvu (posledné dve v nej bol aj neskôr 
legendárny Jan Železný) bol dvakrát slo-
venskou jednotkou roka (1984: 76,78, 
1985: 82,20) a získal tri slovenské titu-
ly: hetrik (1985 – 1987) začal premiéro-
vou osemdesiatkou (80,80), v tom roku 
dosiahol výkony za 80 v štyroch prete-
koch a osobný rekord si zlepšil na 82,20 
(pôvodným typom oštepu hodil viac zo 
slovenských rodákov len Jozef Hanušov-
ský – 83,58); od r. 1986 sa už hádzalo 

novým typom náčinia s posunutým 
ťažiskom, ktorým 80 m neprekonal 
(osobný rekord 79,52 v r. 1986), ďalšie 
tituly získal výkonmi 74,58 a 74,10; 
v rozlúčkovej sezóne v drese Dukly hodil 
77,80, na P -T-S 1987 zdolal adamca 
a s 75,38 m skončil druhý za Kubáncom 
Gonzalesom (76,30); na záver kariéry 
absolvoval pár štartov ešte za elektrosvit 
nové Zámky.
VLASTIMIL BUKOVJAN: narodený 
27. júla 1961 v Gottwaldove (Zlín, ČR); 
maratónec a tréner; sprvu dochádzal 
z Otrokovíc do Gottwaldova na tréningy 
gymnastiky, od 14 rokov však podľa 
vzoru otca začal behať – pod jeho vede-
ním v drese Jiskry Otrokovice zabehol 
prvý maratón pod 2:20 (šiesty na MMM 
1984, 2:19:58); v Dukle Banská Bys-
trica pôsobil v r. 1985 a 1987 – 1992 
ako atlét, resp. tréner mládeže, ale bol 
aj člen maratónskej skupiny, ktorú po 
zrušení čs. reprezentácie založil Juraj 
Benčík a úspešne viedol metódami 
z prípravy elitných chodcov (Mojmír 
Lániček 2:14:02, Karel David 2:13:12, 
2:12:24 a 2:11:12) – Bukovjan na jar 
1987 v Szegede dosiahol životný mara-
tónsky čas 2:15:35, v r. 1988 získal prvý 
čs. titul (nové Mesto n. V. 2:19:15) a ako 
tridsiatnik druhý, keď vyhral košický 
MMM 1991 (2:18:21); isté obdobie tré-
noval aj Róberta Štefka, Petra Pipu, Ró-
berta Petra či Petra Hritza; po rozdelení 
Česko -Slovenska získal ešte titul majstra 
ČR (1996, 2:22:48); pôsobí v Otroko-
viciach, kde je trénerom Klubu extrém-
nych športov Buk Team a v r. 2011 ho 
vyhlásili za Pedagóga roka.
 Pripravil MARIÁN ŠIMO

Diaľkarka Agáta Dorová v čes‑
koslovenskom drese na junior‑
ských ME 1979 v Bydgoszczi. 
 Foto: ARCHÍV  
 A. JANKOVEJ -DOROVEJ

Spontánna radosť otca a trénera Róberta Rozima po víťazstve dcéry Ka‑
taríny na Behu Rudého práva v Prahe. 
 Foto: MÚZEUM SOŠV
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VIZITKA DAGA BĚLÁKA
JUDr. Dag Bělák (1993), bývalý bežec na 400 a 800 m, člen aO TJ Slávia STU 
Bratislava. Od roku 2017 je revízor aZB, je rozhodca II. stupňa (špecializácie 
štartér, cieľová kamera, meranie), má bohaté skúsenosti z rôznych majstrov-
stiev SR a medzinárodných podujatí (P -T-S, eP vo vrhoch, Me v krose, ČSOB 
Bratislava Marathon). Je aj medzinárodný merač aIMS pre certifikáciu cest-
ných bežeckých a chodeckých tratí (panel B), člen športovo -technickej komi-
sie SaZ a komisie rozhodcov SaZ.

Čiastočnú odpoveď nájdeme v  ich súťažnej 
obuvi. Všetci elitní bežci dosiahli svoje rekordné 
časy v  špeciálne vyvinutej obuvi, ktorá im svo-
jou štruktúrou a  funkčnosťou poskytla nečakanú 
pomoc a výhodu v porovnaní s vytrvalcami, ktorí 

V AKEJ OBUVI MÔŽETE BEHAŤ, SKÁKAŤ ALEBO VRHAŤ?
Nové výrobné technológie zasiahli aj do vývoja a výroby atletickej pretekárskej obuvi. O tej be-

žeckej sa nikdy nediskutovalo toľko ako v poslednej dobe. Je to len dôsledok explózie výbor-
ných výkonov: zdolania 2-hodinovej hranice v maratóne a faktu, že 8 z 10 historicky najlepších 

časov v tejto disciplíne je z rokov 2018 a 2019. Naozaj stojí za tým všetkým iba kvalita novej gene-
rácie afrických vytrvalcov?

štruktúru, informáciu o úprave obuvi či jej dostup-
nosť na voľnom trhu.“

Pôvodne Wa požadovala, aby obuv uvedená 
na trh po 30. apríli 2020 bola aspoň 4 mesiace 
pred jej použitím na vrcholnom podujatí voľne 

používaných pred 1. januárom 2016, sa predpo-
kladá, že obuv spĺňa požiadavky pravidla č. 5.

aby expertná skupina predišla rôznym špeku-
láciám a prieniku technologického pokroku aj do 
dráhovej atletiky, bola stanovená maximálna po-
volená hrúbka podrážky a podpätku pre obuv po-
užívanú v jednotlivých disciplínach:

 20 mm v behoch kratších ako 800 m  
a vo všetkých technických disciplínach  
okrem trojskoku;

 25 mm v behoch na 800 m a dlhších, 
v trojskoku a cezpoľnom behu (krose);

 40 mm v behu a chôdzi na ceste;
 bez obmedzenia v súťažiach horského behu.

Hrúbku podrážky je potrebné merať v  stave, 
keď sa obuv nenosí. Meria sa v  strede prednej 
časti chodidla a v strede opätku od vnútornej hra-
ny (spolu s vložkami do obuvi) po vonkajšiu spod-
nú stranu, ktorá sa dotýka zeme, vrátane drážok, 
vrúbkovania a výstupkov, ak sú z rovnakého alebo 
obdobného materiálu.

 ČO MUSÍ SPĹŇAŤ OBUV NA CESTNÉ BEHY?
 Podrážka môže mať maximálnu hrúbku 40 mm vrátane vnútornej časti.
 Obuv nesmie byť prototyp alebo špeciálne prispôsobená nohe pretekára.
 Musí byť predložená na preskúmanie 4 mesiace pred prvým použitím.
 Pred použitím v pretekoch musí byť voľne dostupná na danú súťaž pre všetkých.
 Model uvedený na trh po 31. 1. 2020 musí byť na zozname povolenej atletickej obuvi Wa.
 V podrážke môže byť maximálne jedna platnička alebo karbónová doštička.

Aktuálny zoznam povolenej obuvi vrátane výrobcov a modelov je dostupný na internete na webe SAZ:
<https://www.atletika.sk/wp -content/uploads/2021/03/Zoznam -povolenej -obuvi -podla -WA -od-5.-3.-2021.pdf>

takúto „výstroj“ nemali k dispozícii. Svetová atle-
tika (World athletics) spozornela, keď si osobné 
rekordy zlepšovali aj bežci, u ktorých sa to už ne-
čakalo. a keď 12. októbra 2019 eliud Kipchoge vo 
Viedni pokoril v  maratóne dvojhodinovú hrani-
cu, Wa sa bližšie pozrela na Keňanove maratónky 
nike alphafly, pristúpila k úprave pravidiel a zača-
la regulovať použitie novovyvíjanej obuvi.

„Pretekári môžu súťažiť bosí alebo s obuvou na 
jednej alebo oboch nohách. Účelom pretekárskej 
obuvi je chrániť a spevniť nohy a zlepšiť záber na 
podložke, pričom obuv nesmie poskytovať pre-
tekárovi akúkoľvek neférovú výhodu. Každý typ 
obuvi musí byť primerane k  dispozícii všetkým 
pretekárom v duchu univerzálnosti atletiky,“ píše 
sa v pravidlách. „Zároveň musí spĺňať všetky pod-
mienky a špecifikácie uvedené v technickom pra-
vidle č. 5, t. j. veľkosť, rozmery, hrúbku podrážky, 

k dispozícii pre všetkých pretekárov. Vzhľadom na 
preloženie OH v Tokiu však získala ďalší čas a zalo-
žila pracovnú skupinu pre posúdenie a  jasný vý-
klad aplikácie pravidla č. 5. Tvoria ju odborníci na 
biomechaniku a majú v nej zastúpenie i Svetová 
asociácia výrobcov športového tovaru, výrobcovia 
obuvi či komisia atlétov Wa. Títo experti posudzu-
jú každý nový model obuvi uvedený na trh a pra-
videlne aktualizujú zoznam schválených značiek 
a  ich konkrétnych modelov. Maratónky či tretry, 
ktoré nie sú obsiahnuté v zozname, nie je možné 
v súťažiach použiť.

Zoznam povolenej obuvi je potrebné brať ako 
pomôcku obsahujúcu schválenú a  preskúmanú 
obuv alebo obuv v  štádiu prieskumu (tzv.  deve-
lopment shoe), ktorú výrobca uviedol na trh s cie-
ľom jej použitia v  súťažiach. Tento zoznam však 
neobsahuje všetky modely. V  prípade starších, 

Kontrola sa vykonáva vo zvolávateľni, kde už 
nie je možná výmena obutia. Spolu s  hrúbkou 
podrážky je potrebné skontrolovať, či je daný mo-
del na zozname povolenej obuvi, udelenie výnim-
ky Wa pre prípad úpravy obuvi zo zdravotného 
hľadiska, či podrážka obsahuje len jednu pevnú 
platničku a  či nie je použité žiadne „zariadenie“ 
vnútri alebo na vonkajšej časti obuvi, ktoré by po-
skytovalo bežcovi výhodu. na podrážke tretry je 
povolených maximálne 11 klincov.

ak má rozhodca podozrenie, že obuv je v roz-
pore s technickými pravidlami, môže kedykoľvek 
požadovať predloženie obuvi na preskúmanie. 
ak však pretekár v súťaži postúpi v istom modeli 
obuvi do ďalšieho kola, musí ju mať k dispozícii 
aj v ďalšom kole. V prípade dôvodného podozre-
nia zo závažného porušenia technických predpi-
sov môže rozhodca požadovať skenovanie, ba do-
konca i rozrezanie obuvi. ak obuv nespĺňa vyššie 
uvedené požiadavky, pretekárovi hrozí vylúčenie 
z pretekov. DAG BĚLÁK

Meranie hrúbky podrážky
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World Championships 
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